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AIŠKINAMASIS RAŠTAS 

prie 2020 metų atskaitomybės 

 
Bendroji dalis 

 
1. Įregistravimo data, vieta, teisinė forma. 
 
Lietuvos verslo konfederacija (ankstesnis pavadinimas Tarptautiniai prekybos rūmai ICC 

Lietuva) įsteigta 1994 m. gruodžio mėn. 1 d.  
Asociacijos kodas 110063950.  
Rejestro numeris AS 97-86.  
Organizacijos juridinis statusas - asociacija.  
Duomenys apie asociaciją kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 
Organizacijos buveinės ir biuro adresas: Gedimino pr. 2/1-28, LT-01103 Vilnius. 
 
2. Asociacijos veikla 
 
– Lietuvos verslo konfederacijos veikla:  
– Prekybos ir paslaugų įmonių ir jų asociacijų atstovavimas Lietuvoje; 
– Efektyvus tarptautinių verslo ir prekybos standartų propagavimas ir diegimas; 
– Verslo aplinkos gerinimas: užsienio prekybos, investicijų skatinimas, biurokratinių kliūčių 

šalinimas ir teisės aktų mod ernizavimas; 
– Rinkų ir verslo partnerių paieška, profesionalūs verslo vizitai; 
– Specializuotos komisijos – kvalifikuota verslo nuomonė; 
– Konkurencingumo skatinimas; 
– Seminarai, konferencijos, diskusijos verslui aktualiais klausimais. 
 
3. Dalyvavimas programose bei projektuose 
 
Šiuo metu Lietuvos verslo konfederacija įgyvendina šiuos projektus: 
Nedarbo mažinimas – verslumo skatinimas, derinant verslo modelius ir kūrybiškumą 

organiškame, jauname ir perspektyviame versle 
STEP-UP Supporting Tutor’s Educational and Professional Upgrade (Pedagoginių ir profesinių 

kompetencijų tobulinimui) 
ECOLABNET – ekoinovacijų plėtra Baltijos jūros regione 
Skaitmeninės rinkodaros kursas pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistams 
Kūrybinių industrijų kelias eksporto link 
LVK: Lietuvos įmonių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių vystymas 
Įmonių socialinės atsakomybės skatinimas 
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4. Vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 
 
Vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinį laikotarpį – 10 darbuotojų, 

praėjusį ataskaitinį laikotarpį –12 darbuotojų. 
 
5. Vyr. Buhalteris 
 
 Už 2020 m. finansinių ataskaitų parengimą yra atsakinga UAB „IMG Numeri“, įmonės kodas 

300602458, teikianti buhalterines apskaitos paslaugas asociacijai nuo 2020 m. gruodžio 29 d. 

 

Apskaitos politika 

 

Lietuvos verslo konfederacijos buhalterinė apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos 
sudaromos, vadovaujantis: 

- Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl 
pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, 
metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“ 
(TAR, 2018- 12-21, Nr. 21107), kuris pradedamas taikyti nuo 2019 metų; 

- Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu Nr. IX -574 (Žin., 2001, Nr. 99-3515); 

- Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu Nr. IX-1969 (Žin., 2004, Nr. 25-745);  

- kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, apibrėžiančiais apskaitos tvarkymą, finansinių 
ataskaitų sudarymą ir jų pateikimą.  

Tvarkant Lietuvos verslo konfederacijos apskaitą ir rengiant metines finansines atskaitas, 
vadovaujamasi šiais bendraisiais apskaitos principais: asociacijos, veiklos tęstinumo, periodiškumo, 
pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo, atsargumo, neutralumo ir turinio svarbos. 

 Asociacijos apskaitoje ir ataskaitose duomenys pateikiami Eur. 

 

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 asociacijos veiklai priskirtos pajamos už parduotas prekes ir suteiktas paslaugas 
pateikiamos finansinės atskaitomybės Veiklos rezultatų ataskaitos straipsnyje „Pajamos už suteiktas 
paslaugas, parduotas prekes“.  

Finansavimo pajamoms priskiriama iš Europos Sąjungos, Lietuvos ir užsienio paramos fondų, 
valstybės arba savivaldybės biudžetų, 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 finansavimo pajamos.  

Nario mokesčiai renkami ir naudojami ūkio subjekto visuotinio narių susirinkimo arba įstatuose 
nustatyta tvarka. Kadangi įstatai nustato nario mokesčio mokėjimo tvarką ir laikotarpį, per kurį jie turi 
būti sumokėti, atsiradus prievolei Lietuvos verslo konfederacijos nariams mokėti nario mokestį, ši 
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ūkinė operaija į apskaitą yra įtraukiama kaip gautini nario mokesčiai. Sumokėjus nario mokestį, šį 
ūkinė operacija yra atvaizduojama kaip gauti nario mokesčiai.  

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 asociacijos administracijos darbuotojais, darbų 
organizavimo išlaidos bei mokesčio sąnaudas (išskyrus pelno mokestį).  

Kitoms pajamos ir sąnaudoms priskiriamas naudoto ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto 
perleidimo rezultatas, asociacijos pajamos ir sąnaudos iš kitos tipinei veiklai nepriskirtos veiklos pajamų ar 
sąnaudų, taip pat finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos: palūkanos, baudos, delspinigiai.  

Valiutinės operacijos registruojama apskaitoje eurais pagal ūkinės operacijos atlikimo dienos 
valiutos santykį. Rengiant metinę ataskaitą, valiutiniai straipsniai įvertinami eurais pagal paskutinės 
ataskaitinio laikotarpio dienos valiutos santykį. Apskaitoje taikomas euro ir užsienio valiutos santykis 
nustatomas vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu. 

Kanceliarinės prekės, atsarginės dalys, inventorius, skirtos asociacijos veiklai, nurašomos į 
veiklos sąnaudas, gavus jų pirkimą patvirtinantį dokumentą ir pradėjus jį naudoti. Asociacijoje ilgiau 
sandėliuojamas trumpalaikis turtas, pirma užpajamuojamas ir nurašomas jį pradėjus eksploatuoti pagal 
medžiagų nurašymo aktus. 

 

Aiškinamojo rašto pastabos 

 

Ansktesnių laikotarpių duomenų koregavimas ir nurodytų laikotarpių duomenys ir po 
koregavimo.  

1 koregavimas. 2019 m. kondicionierių įrengimo išlaidas Asociacija apskaitė kaip būsimųjų 
laikotarpių sąnaudas, iki patalpų panaudos sutarties pabaigos, t.y. iki 2027m. sausio 31 d. Atsižvelgiant 
į tai, 2019 ir 2020 metų balanso ataskaitoje likusi, dar nepripažinta sąnaudomis, šių išlaidų suma 
atvaizduojama atitinkamai kito ilgalaikio turto ir atsargų straipsniuose. Kito ilgalaikio turto vertė 2019 
m. gruodžio 31d. sudaro 3 043 Eur, o atsargų vertė – 500 Eur. Klaida ištaisyta retrospektyviai 
koreguojant 2020 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų lyginamąją informaciją.  

Klaidos taisymo poveikis Asociacijos 2019 gruodžio 31 d. balanso duomeninis 

 

Eil.Nr.  Straipsniai 
2019 m. po 
koregavimo 

 2019 m. iki 
koregavimo  

 Pokytis dėl 
koregavimo   

 
A. ILGALAIKIS TURTAS 13220 10177  3 043  

I. NEMATERIALUSIS TURTAS - - -  

II. MATERIALUSIS TURTAS 10119 10119 -  

III. FINANSINIS TURTAS 58 58 -  

IV. KITAS ILGALAIKIS TURTAS 3043 0  3 043  

B. TRUMPALAIKIS TURTAS 464705 467748 ( 3 043)  

I. 
ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR 
ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS 32708 35751 ( 3 043) 
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2 koregavimas. Remiantis apskaitos taisyklėmis, finansavimo sumos pripažįstamos 
finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kai panaudojamos – padaromos sąnaudos, kurioms 
kompensuoti skirtos finansavimo sumos. Organizcija gautas finansavimo sumas iškart pripažindavo 
finansavimo pajamomis, neatsižvelgiant į patirtų sąnaudų apimtį, todėl veiklos rezultatų ataskaitoje 
atvaizduotas 2019 rezultatas yra neteisingas.  

Klaidos taisymo poveikis Asociacijos 2019 gruodžio 31 d. veiklos rezultatų ataskaitos 
duomenims.  

 

Eil.Nr.  Straipsniai 
2019 m. po 
koregavimo 

 2019 m. iki 
koregavimo  

 Pokytis dėl 
koregavimo   

I. PAJAMOS 1 940 766 2 042 318 ( 101 552) 

1. Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes  264 014  264 014 - 

2. Finansavimo pajamos 1 675 166 1 776 718 ( 101 552) 

3. Kitos pajamos  1 586  1 586 - 

II. SĄNAUDOS 1 903 399 1 903 399 - 

1. Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina  228 233  228 233 - 

2. Kitos sąnaudos - 1 376 538 (1 376 538) 

3. Kompensuotos sąnaudos (-) - - - 

4. Veiklos sąnaudos 1 675 166  298 628 1 376 538 

III. 
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ  37 367  138 919 ( 101 552) 

IV. PELNO MOKESTIS - - - 

V. GRYNASIS VEIKLOS  REZULTATAS  37 367  138 919 ( 101 552) 

     

 

3 koregavimas. Atsižvelgiant į auksčiau pateiktą pastabą (2 koregavimas) dėl finansavimo 
pajamų neteisingo pripažinimo, ankstesnių finansinių metų veiklos rezultatai atvaizduoti taip pat 
neteisingai. Iki 2019 metų sukauptą veiklos pelnas pripažįstamas nepanaudotomis finasavimo 
sumomis. 

Klaidos taisymo poveikis Asociacijos 2019 gruodžio 31 d. balanso duomeninis 

 

Eil.Nr.  Straipsniai 
2019 m. po 
koregavimo 

 2019 m. iki 
koregavimo  

 Pokytis dėl 
koregavimo    

C. NUOSAVAS KAPITALAS 37 367 207 118 ( 169 751)  

IV. VEIKLOS REZULTATAS 37 367 207 118 ( 169 751)  

1. Ataskaitinių metų veiklos rezultatas 37 367 138 920 ( 101 553)  

2. Ankstesnių metų veiklos rezultatas - 68 198 ( 68 198)  

D. FINANSAVIMO SUMOS 242 269 72 518  169 751  

4. Kitas finansavimas 242 269 72 518  169 751  
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1 pastaba. Ilgalaikis turtas.  

 Lietuvos verslo konfederacija ilgalaikiu materialiuoju turtu laikomas toks turtas, kurio 
įsigijimo vertė didesnė už 290 Eur ir kuris naudojamas ilgiau kaip 1 metus. Taikomas tiesiogiai 
proporcingas ilgalaikio materialaus turto nudėvėjimo metodas. 

Taikomi sekantys ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai: 
 

Ilgalaikio turto grupė 
Normatyvas 

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 asociacijoje dar tebenaudojamas ilgalaikis turtas pagal grupes: 
 Nematerialus turtas   - 718 Eur įsigijimo savikaina 
 Kitas ilgalaikis materialus turtas  - 17123 Eur įsigijimo savikaina 
 

Lietuvos verslo konfederacija naudojasi patalpomis panaudos pagrindais adresu Gedimino pr. 
2/1-28, Vilniaus mieste. Panaudos sutarties terminas iki 2027 m. sausio 31 dienos.  

 

2 pastaba. Atsargos, išankstinis apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys. 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai  

Atsargos   500   880 
Išankstiniai apmokėjimai   287  31 828 

IŠ VISO:   787  32 708 

 

3 pastaba. Per vienus metus gautinos sumos 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai  

Gautinas tikslinės paskirties finansavimas  64 919  206 692 

Pirkėjų skolos - 14 284 
Gaitinas nario mokestis  3 476  - 

IŠ VISO:  68 395  220 976 

 

4 pastaba. Pinigai ir pinigų ekvivalentai 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai 

Lėšos banko sąskaitoje eurais  444 630  211 021 

IŠ VISO:  444 630  211 021 
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5 pastaba. Finansavimo sumos 

Visas finansavimas yra gaunamas pinigais per banką. Asociacija nevykdo atsiskaitymų grynais 
pinigais. Finansavimo, kuris būtų gautas natūra ar kitokia forma nebuvo gauta. 

Tikslinio finansavimo sumų pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį (eurais) 

Eilės 
Nr. 

Tikslinio finansavimo sumų 
šaltinis 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

Panaudota 
per 

ataskaitinį 
laikotarpį 

Gautinų 
sumų 

pasikeitimas 

Likutis 
ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Valstybės biudžetas -  -  -  -  -  

2. Savivaldybių biudžetai -  -  -  -  -  

3. Kiti šaltiniai  72 518 1038 057 940 708 (141 773) 1 508 

4. Iš viso 
72 518 

           
1038 057  

                  
940 708  (141 773) 

                           
1 508  

 
Straipsnis 2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. 

Nario mokesčių likutis 169 752 102 353 

Gauti nario mokesčiai 238 995 231 494 

Panaudoti nario mokesčiai 112 973 164 096 

Nario mokesčių likutis 295 774 169 751 

 

Per ataskaitinį laikotarpį gauta parama (eurais) 
 
Eilės  
Nr. 

Gautos paramos teikėjas Gautos paramos dalykas 

Pavadinimas 
Kodas, 
buveinė 

(adresas) 

Pinigais 
 

Turtu, 
išskyrus 
pinigus 

 

Paslau
-gomis 

 

Turto 
panau-

da 
 

Savanorių 
darbų 

Eur 
Valan- 

dos 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Lietuvos Respublikos 
juridiniai asmenys 

       

1.1. Vilniaus pramonės ir verslo 
asociacija  122776413 40 000 

     

1.2 Lietuvos alkoholinių gėrimų 
gamintojų ir importuotojų 
asociacija 126195868 16 655 

     

1.3 UAB "ART21" 300635091 5 000      
1.4. Rödl & Partner, UAB 111646144 250      
1.5. Semitransa, UAB 

303250268 
 

250 
     

2.  Užsienio valstybių juridiniai 
asmenys 

       

3. Fiziniai asmenys* ir 
anonimai 

X       

4.  Gyventojai, skyrę gyventojų 
pajamų mokesčio dalį 

X  X X X X  

 
Iš viso X 62 155      

Per ataskaitinį laikotarpį suteikta labdaros ir paramos nebuvo.  
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Gautos paramos pasikeitimas, įskaitant jos panaudojimą, per ataskaitinį laikotarpį (eurais) 
 
 

Eilės 
Nr. 

 
 

Paramos dalykas 

 
Likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pradžioje 

 
Gauta per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

 
 

Pergrupa-
vimas* 

Panaudota per 
ataskaitinį 
laikotarpį 

 
Likutis 

ataskaitinio 
laikotarpio 
pabaigoje 

 
Iš viso 

Iš jų 
saviems 
tikslams 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Pinigai   62 155  62 155 62 155  
2. Turtas, išskyrus 

pinigus 
      

3. Parama, 
panaudota  
neliečiamajam 
kapitalui formuoti  

X X  X X X 

 
Iš viso  62 155  62 155 62 155  
* Pinigais gauta parama panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti ar neliečiamajam kapitalui formuoti arba 
parduotas kaip parama gautas turtas, išskyrus pinigus. 

 

6 pastaba. Trumpalaikiai įsipareigojimai 

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai  

Ilgalaikių skolų  einamųjų metų dalis -  1 204 

Skolos tiekėjams          12 887  104 970 

Gauti išankstiniai apmokėjimai  168 732  89 011 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  6 621 - 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai  1 126  3 104 

IŠ VISO:  189 366  198 289 

 

7 pastaba. Pajamos  

Straipsnis Finansiniai metai Praėję finansiniai metai  

Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes  33 986  264 014 

Finansavimo pajamos  844 747 1 675 166 

      Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo 
pajamos  

- - 

     Kitos finansavimo pajamos  844 747 1 675 166 

Kitos pajamos  6 555  1 586 

IŠ VISO:  885 288 1 940 766 
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8 pastaba. Sąnaudos  

Straipsnis Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 

metai  

Suteiktų paslaugų, parduotų prekių savikaina  39 677  228 233 

Kitos sąnaudos   593 - 

Veiklos sąnaudos  844 747 1 675 166 

     Vykdomų projektų patirtos sąnaudos  530 239 1 369 777 

     Darbuotojų išlaikymo  240 591  243 276 

     Nusidėvėjimo (amortizacijos)  4 248  4 396 

     Patalpų išlaikymo  7 155  12 606 

     Audito paslaugos 6 000 0 

     Ryšių  1 926  2 072 

     Transporto išlaikymo  11 108  18 251 

     Reprezentacinės  1 409  4 314 

     Kitos veiklos  42 071  20 474 

IŠ VISO:  885 017 1 903 399 

 

9 pastaba. Finansiniai ryšiai su asociacijos vadovais 

Rodikliai Finansiniai metai 
Praėję finansiniai 

metai 

1. Vadovams per metus priskaičiuotos sumos, susijusios su 
darbo santykiais 

 46 168  31 188 

     pagrindinis darbo užmokestis  33 252  23 172 

     premijos ir priedai  12 916  8 016 

     kompensacijos - - 

2. Vadovams suteiktos paskolos - - 

3. Gautos paskolos iš vadovų - - 

4. Išmokos vadovams akcijomis - - 

5. Pripažinta abejotinų gautinų skolų suma iš vadovų - - 

6. Neatlygintinai perduotas turtas ir paslaugos vadovams - - 
7. Suteiktos įvairios garantijos ir laidavimai asociacijos vardu 
vadovams 

- - 

8. Kitos reikšmingos sumos, per metus priskaičiuotos vadovams - - 

9. Kiti vadovų reikšmingi įsipareigojimai asociacijai - - 

Asociacijos vadovų skaičius   1   1 

 
10 pastaba. Veiklos tęstinumas 
Finansinių ataskaitų sudarymo dienai nėra žinoma informacija, dėl kurios galėtų kilti abejonės 

dėl Asociacijos veiklos tęstinumo. 
 
11 pastaba. COVID-19 Pandemijos ir su tuo susijusių ribojimų įtaka  
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) vertinimu, galioję COVID-19 ribojimai 2020 m. turėjo 

neigiamą įtaką šioms veiklos sritims: 
1. Renginiai. Dėl galiojusio draudimo rengti fizinius renginius, asociacija pilna apimti negavo 

planuotų pajamų iš renginių (pasiektas rezultatas 5 188 Eur mažesnis nei suplanuotas).  
2. Europos Sąjungos projektai. Dėl galiojusio draudimo keliauti, asociacija negalėjo 

įgyvendinti projektų „LVK: Lietuvos įmonių tarptautinio bendradarbiavimo galimybių vystymas“ ir 
"Kūrybinių industrijų kelias eksporto link" apimtyse suplanuotų verslo misijų. Dėl galiojusio draudimo 
rengti fizinius renginius projekto „Skaitmeninės rinkodaros kursas pardavimo, rinkodaros ir viešųjų 
ryšių specialistams“ apimtyje buvo dalinai sustabdyti mokymai, padidėjo darbuotojams tenkanti 
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administracinė našta dėl padidėjusio dokumentacijos kiekio rengiant mokymus nuotoliniu būdu. 
Projektuose „ECOLABNET – ekoinovacijų plėtra Baltijos jūros regione“ bei ,,STEP – UP Supporting 
Tutor’s Educational and Professional Upgrade’’, atidėti partnerių susitikimai, pratęstas projekto 
įgyvendinimo laikotarpis. Dėl šių priežasčių ir LVK Tarybos sprendimu sumažintų LVK vykdomų ES 
projektų skaičiaus, LVK pilna apimtimi negavo planuotų pajamų ES projektų (pasiektas rezultatas 65 
491 Eur mažesnis nei suplanuotas). 

Kitoms LVK veiklos sritims COVID-19 neigiamos įtakos neturėjo. 2021 m. reikšmingos 
neigiamos COVID-19 įtakos nenumatome. Įtaka gali atsirasti jei kelionių, renginių apribojimai tęsis 
ilgiau nei iki 2021 m. birželio. 
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UAB IMG Numeri finansininkė-konsultantė     Loreta Pilipavičienė 


		2021-05-17T11:04:54+0300


		2021-05-17T11:06:31+0300




