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Apie Investors’ Forum  
„Investors‘ Forum“ yra stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką vienijanti 
verslo asociacija. „Investors‘ Forum“ telkia šalyje veikiančias tarptautinio kapitalo įmones, kuria 
ir puoselėja verslo, valstybės ir visuomenės dialogą, siekdama gerinti verslo aplinką ir investicinį 
klimatą Lietuvoje.

Asociacijos paskirtis – padėti Lietuvai tapti palankiausia investicijoms valstybe Europoje, 
sėkmingai pritraukiančia tarptautinį kapitalą šalies gerovei kurti.

Nuo 1999 m. veikianti „Investors‘ Forum“ šiuo metu vienija bemaž 70 narių. „Investors‘ Forum“ 
– savanoriška, visiškai nepriklausoma ir savivaldi organizacija. Jos veikla finansuojama lėšomis, 
surenkamomis iš asociacijos narių įnašų.

Asociacijos veikla
„Investors‘ Forum“ veikia kaip ekspertų grupė (think tank), puoselėjanti nuolatinius ryšius 
valstybės ir savivaldybių institucijomis – Vyriausybe ir ministerijomis, Prezidentūra ir Seimu, 
šalies savivaldybėmis.

Asociacija stebi ir analizuoja Lietuvos ir pasaulio ekonomikos ir politikos tendencijas bei 
procesus, inicijuoja ir dalyvauja diskusijose aktualiausiais šalies ūkio raidos klausimais, rengia 
ir teikia pasiūlymus verslo aplinkai gerinti.

Šioje srityje itin svarbų vaidmenį atlieka „Investors‘ Forum“ darbo grupės, sudarytos iš asociacijai 
priklausančių įmonių ir organizacijų atstovų. Asociacija telkia 10 darbo grupių, veikiančių 
energetikos, visuomenės sveikatos, mokesčių, darbo santykių, telekomunikacijų, švietimo, verslo 
paslaugų, tvarumo, korporacinės valdysenos ir pramonės strategijos srityse.

„Investors‘ Forum“ asociacijos nariams kuria ir teikia galimybes bendrauti ir bendradarbiauti, 
dalyvauti viešose diskusijose dėl investicinio klimato gerinimo ir aktyviai prisidėti prie verslo 
aplinkos tobulinimo.

Vadovaudamasi geriausia asociacijos narių praktika bei organizacijos vertybėmis – lyderyste, 
aukščiausiomis moralės normomis ir visapusiškumu, – „Investors‘ Forum“ siekia skleisti įmonių 
socialiai atsakingos veiklos koncepcija Lietuvoje, formuoti teigiamą viešąją nuomonę apie 
tiesiogines užsienio investicijas, verslą ir verslumą, jų naudą šalies ekonomikai ir visuomenei.

„Investors‘ Forum“ kasmet organizuoja verslo forumus su Vyriausybe, asociacijos narių 
susitikimus ir diskusijas su šalies politikais, Lietuvos ir tarptautinių institucijų atstovais ir 
vadovais. Asociacija yra konferencijos „Baltic Investors Forum“, vienos svarbiausių Baltijos šalių 
regiono tarptautinių platformų ekonominėms ir geopolitinėms aktualijoms aptarti, rengėja.



Valdybos pirmininko sveikinimo žodis 
Rolandas Valiūnas

“

Mieli kolegos, gerbiamieji asociacijos nariai,

 Ruošdamasis vėl kreiptis į Jus ir pradėti pastarųjų metų „Investors‘ 
Forum“ veiklos apžvalgą, mintimis grįžau prie žodžių, kuriuos rašiau pernai, 
ir veide atsirado kiek ironiška šypsena. Prieš metus teigiau, kad turime visas 
priežastis likti optimistais, ir, pandemijai traukiantis bei gyvenimu grįžtant 
į labiau įprastas vėžes, mūsų laukia įspūdingi atsigavimo ir augimo metai.
 Iš dalies taip ir nutiko: Lietuvos ir pasaulio verslas bei ekonomika 
palyginti sėkmingai įveikė COVID išbandymą. Per praėjusius metus 
netrūko gerų naujienų ir apie asociacijos narių plėtrą, kuriamas ir diegiamas 
naujoves, steigiamas darbo vietas. Kaip rodo mūsų tyrimai, praėjusių metų 
pabaigoje investuotojų pasitikėjimas Lietuvos ūkio perspektyvomis buvo 
stabilizavęsis ir tvirtai sugrįžęs į ikipandeminį lygį. 
 Tačiau gyvenimas dar kartą parodė, kad vienintelis dalykas, dėl 
kurio galime būti tikri, yra netikrumas ir nenuspėjamumas. 2022-ieji 
vienareikšmiškai įeis į žmonijos istoriją kaip vieno brutaliausių karinių 
konfliktų nuo Antrojo Pasaulinio karo laikų metai. Konflikto, apie kurį 
mes ir likęs Vakarų Pasaulis negalėjome – o gal teisingiau būtų sakyti, 
nenorėjome – pagalvoti.
 Kokį poveikį Rusijos pradėtas karas Ukrainoje turės tarptautinei 
politikai, ekonomikai ir verslui, šiuo metu dar sudėtinga vertinti. Galime tik 
neabejoti, kad poveikis neabejotinai yra ir bus juntamas ne vienerius metus.
 Tad esu tikras, kad dabartinėmis aplinkybėmis mūsų asociacijos 
veikla įgyja ypatingą prasmę. Praėjusiais metais uoliai siekėme, kad valstybės 
ir verslo dialogas būtų toliau stiprinamas. Šiuos darbus esame pasiryžę tęsti 
šiemet. Pasauliui ir Lietuvai šiuo metu kaip niekad reikalingas patikimas, 
sąžiningas ir atviras sveiko proto balsas, kuriantis ir siūlantis geriausius 
sprendimus verslo aplinkai ir investiciniam klimatui gerinti bei padėti 
atkurti tai, ką pastaruoju metu griovė ir virusas, ir kai kurių politinių veikėjų 
agresija. 
 Karas Ukrainoje išryškino ir daug kur kas svarbesnių dalykų, tarp 
kurių – Lietuvos ir Vakarų verslo vertybės. Kai kurios Lietuvos ir užsienio 
bendrovės, žinoma, parodė, kad verslo interesai joms svarbesni už principus. 
Tačiau tokių įmonių buvo mažuma. 
 Kur kas dažniau girdėjome apie gyventojų, politikų ir verslo atstovų 
susitelkimą, solidarumą ir siekį visomis išgalėmis padėti už savo laisvę 
kovojančiai tautai. Ypatingą susitelkimą ir atsakomybę demonstravote ir 
Jūs, gerbiami „Investors‘ Forum“ nariai. Tad man belieka išreikšti Jums 
nuoširdžią pagarbą ir padėką. Per mūsų bendro darbo metus ne kartą jutau 
pasididžiavimą būdamas šios puikios bendruomenės dalimi. Jaučiu jį ir 
dabar. Neabejoju, kad dirbdami ir kurdami drauge sėkmingai įveiksime ir 
šiuos iššūkius, kad ir kokie sudėtingi jie būtų. 
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SKAIČIUOSE IR 
MEDIJOJE

5,2% sekėjų augimas

pasiekta 70 tūkst. žmonių  

66 nariai

2021
Socialiniai tinklai

4 nauji nariai: 

42% sekėjų augimas

15% daugiau įrašų

Investors’ Forum žiniasklaidoje paminėta 673 kartus 

Asociacijos vadovai paminėti 400 kartų 
4 tiesioginės transliacijos Delfi, 133K peržiūrų

2 tarptautinės konferencijos

2 vieši LIPI tyrimo pristatymai

10 ĮSA skatinimo veiklų

22 paraiškų jungtis prie iniciatyvos „Baltoji banga”

33 pasiūlymai įvairiomis temomis

Investors’ Forum nariai:

14,8% 
visų Lietuvos investicijų 

(2020)

2.5 
karto didesni atlyginimai 

nei Lietuvos vidutinis 
darbo užmokestis
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Birželis
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Apskritojo stalo susitikimas su JAV ambasadoriumi

Investors’ Forum susitikimas su Ekonomikos ir inovacijų ministre 

Investors’ Forum Susitikimas su Finansų ministre

Investors’ Forum susitikimas su Sveikatos apsaugos ministru 

LIPI pristatymas 

Duelis dėl nulinio pelno mokesčio tarifo

Investors’ Forum susitikimas su Aplinkos ministru 

Valdybos posėdis

Investors’ Forum susitikimas su Susisiekimo ministru

Investors’ Forum susitikimas su Švietimo, mokslo ir sporto ministre 

Investors’ Forum susitikimas su Vidaus reikalų ministre 

Akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui” 

Investors’ Forum metinis narių susitikimas 

Valdybos posėdis

SVARBIAUSI 2021 METŲ RENGINIAI IR SUSITIKIMAI

8 Susistikimas su EBPO misija 

10 Tarptautinės konferencijos „Baltijos investuotojų forumas” ir  „Tvarumo link”. 
Investors’ Forum apdovanojimų įteikimo ceremonija. 

15 Investors’ Forum susitikimas su Ekonomikos ir inovacijų ministre dėl Investicijų 
įstatymo

25-28

Liepa



September

 5

11

21

October

 30

November

27

December

Susitikimas su Viešųjų pirkimų tarnyba 

Susitikimas su Valstybinės mokesčių inspekcijos vadove

Diskusija Lietuvos liberalų sąjūdžio renginyje 

ĮSA skatinimo renginys „Tvarumo link Klaipėda. Ar brangiai kainuoja būti atsakingu?”

ĮSA skatinimo renginys „Tvarumo link Kaunas. Ar brangiai kainuoja būti atsakingu?”Rugsėjis

Lapkritis
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Gruodis
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Susitikimas su Globalios Lietuvos lyderių organizacija

Valdybos posėdis

Investuotojų forumas su Vyriausybe

Verslo forumas „Kompetentingas ir įgalintas veikti viešasis sektorius – misija 
įmanoma?“

8

15

 16

Verslo forumas „Kaip pandemija pakeitė darbo santykius ir kas laukia 2022 m.?”

ĮSA skatinimo renginys „Tvarumo link. Ar brangiai kainuoja būti atsakingu?”

Investors’ Forum susitikimas su Ekonomikos ir inovacijų ministre dėl Inovacijų 
reformos

7

 16

Susitikimas su EBPO misija Lietuvoje

Investors’ Forum susitikimas su Lietuvos 
banko valdybos pirmininku 



Kovo 19 d.: Duelis dėl nulinio pelno mokesčio tarifo 

Mokesčių ekspertai, pasidaliję į dvi grupes siekė atskleisti 
visus nulinio pelno mokesčio tarifo reinvestuojamam pelnui 
privalumus ir trūkumus. Išsakyti argumentai buvo vertinami 
Seimo Biudžeto ir finansų komiteto pirmininko Mykolo 
Majausko, ir Investors’ Forum Valdybos pirmininko Rolando 
Valiūno. Visą Duelio įrašą galite rasti čia. 

Gegužės 24-28 d.: Akcija ,,Šioje šalyje nėra vietos šešėliui” 

Kasmetinė pilietinė visuomeninė akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ rengiama nuo 2012 metų. 
Šia akcija norime priminti, kad šešėlyje nusėdantys pinigai –  nuslėpti ir nesumokėti mokesčiai į 
valstybės biudžetą –  tai mūsų valstybės piliečiams nesuteiktos kokybiškesnės viešosios paslaugos, 
neišplėtota infrastruktūra ir mažesnė socialinė piliečių gerovė. Nuotolinės konferencijos metu buvo 
akcentuojama, kad net pandemija nėra priežastis trauktis į šešėlį ir veikti neskaidriai. Konferenciją 
atidarė LR Ministrė Pirmininkė Ingrida Šimonytė, konferencijoje dalyvavo įvarių institucijų ir verslo 
atstovai. 

Gegužės 25 d.: Investors’ Forum Metinis narių susitikimas

Metiniame susitikime aptarti 2020 metais nuveikti darbai, pasiekti rezultatai, taip pat numatyta, kas 
planuojama 2021 metais. Metinis narių susitikimas vyko nuotoliniu būdu. Susitikimo metu, nariams 
taip pat pristatytas Investors’ Forum įvaizdžio atnaujinimas ir naujas logotipas. 

Birželio 10 d.: Baltijos investuotojų forumas 

Praėjusių metų Baltijos investuotojų forumo konferencijos 
pagrindinė tema - nugalėtojai.  Kartu su ekspertais, verslo 
ir valstybės atstovais analizavome, kas padėjo įmonėms 
ir organizacijoms tapti nugalėtojais, ir kokie sprenidmai 
prisidėjo prie didelį neapibrėžtumą atnešusios krizės 
suvaldymo. Po Baltijos investuotojų forumo įvyko tradicinė 
Investors’ Forum apdovanojimų ceremonija, kurioje 
apdovanojome asmenis, įmones ir organizacijas, labiausiai 
prisidėjusias prie verslo klimato gerinimo šalyje 2020 metais.  

https://www.delfi.lt/video/aktualijos/debatai-apie-nulini-pelno-tarifa-kuri-pelno-mokescio-sistema-yra-patrauklesne.d?id=86713261


Metų investuotojas 2020: Thermo Fisher Scientific Baltics ir Northway Biotech
Sprendimas verslo aplinkai gerinti: Žaliasis koridorius, Ekonomikos ir inovacijų ministerija
Atsakinga įmonė 2020: Švyturys - Utenos Alus
Metų valstybės tarnautojas: Edita Janušienė, VMI viršininkė
Metų verslo žurnalistas: Liucija Zubrutė, “Verslo Žinios” 
Metų ekonomikos mokytojas:  Daiva Strielkūnienė, (Vilniaus Licėjus)

Spalio 26 d.: Investuotojų forumas su Vyriausybe

Tradicinio Investuotojų forumo susitikimo su Vyriausybe 
metu diskutavome apie priemones, kurių reikia imtis, siekiant 
užtikrinti, kad Lietuvoje netrūktų kvalifikuotos darbo jėgos. 
Aptarėme migracijos procedūrų lengvinimo galimybes bei kitus 
investuotojams svarbius klausimus. Susitikime dalyvavo Ministrė 
Pirmininkė Ingrida Šimonytė, jos patarėjai, Ministrų kabineto 
nariai bei Investors’ Forum nariai. 



VIEŠOJI POLITIKA

2021 metai vėl buvo pilni iššūkių - besitesianti pandemija, migrantų krizė, karo išvakarės ir auganti infliacija. Politikos 
formavimo srityje pagrindinis Investuotojų forumo akcentas buvo migracijos politika. Siekėme greitesnių procedūrų, 
geresnės kokybės aptarnavimo ir kokybiškesnės integracijos. Kartu su Verslo taryba teikėme pasiūlymus ir pavyko 
pasiekti proveržį Vyriausybės požiūryje į kvalifikuotą darbo jėgą. Žinoma, teikėme pasiūlymus Vyriausybei ir Seimui 
dėl daugybės svarbių klausimų:

5G plėtros
Tarptautinių investicijų sutarčių
Vyriausybės programos įgyvendinimo plano
Covid priemonių ir pagalbos verslui
Lietuvos RRF plano
Atsinaujinančios energetikos
Akcizų politikos
Pelno mokesčių
Mokesčių administravimo sistemos
Sveikatos sistemos

2021 kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija įgyvendinome eilę socialinės atsakomybės projektų ir rengiamės 
administruoti Lietuvos socialinės atsakomybės ir tvarumo indeksą, kai tik ministerija sudarys tam galimybę.
Per metus Investuotojų forumas susitiko su 8 naujais ministrais prioritetinėse ministerijose, naujuoju Lietuvos banko 
valdybos pirmininku, Mokesčių inspekcijos vadove, Viešųjų pirkimų tarnyba ir svarbiausia - atnaujino tradicinį 
metinį forumą su Vyriausybe, kurio metu pristatėme prioritetinius pasiūlymus.

Pasiūlymus, teiktus 2021 metais rasite čia. 

https://investorsforum.lt/pasiulymai/pasiulymai2021/


LR Trišalė taryba

Finansų ministerijos mokesčių darbo grupė

Atsakingo verslo apdovanojimų komisija

EBPO įgūdžių strategijos darbo grupė

Ekonominės diplomatijos taryba

DNR plano investicijų komitetas

Valstybinės darbo grupės ir kiti formatai, kuriuose dalyvaujame:

Užimtumo taryba prie Užimtumo tarnybos

Vyriausybės darbo grupė koordinuoti pagalbą 
verslui dėl ekstremalios situacijos

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos 
Covid-19 darbo grupė

Lietuvos strateginio įvaizdžio komisija

Vilnius University Thesis Evaluation 
Committee

Investors’ Forum darbo grupės

Energetikos grupė

Sveikatos grupė

Mokesčių grupė

Darbo santykių grupė

Švietimo grupė

Paslaugų centrų grupė

Tvarumo grupė

Industrinės strategijos grupė

IT ir komunikacijų grupė

Nacionalinė regionų plėtros taryba

Europos Sąjungos fondų investicijų programų 
priežiūros komitetas

Dekarbonizacijos darbo grupė



LIPI LIETUVOS INVESTUOTOJŲ PASITIKĖJIMO INDEKSAS

  INDEKSO VERTĖS KAITA 2018 I KETV. - 2022 I KETV.INDEKSO VERTĖS KAITA 2018 I KETV. - 2022 I KETV.

DAUGIAUSIAI DĖMESIO REIKALAUJANČIOS DAUGIAUSIAI DĖMESIO REIKALAUJANČIOS 
SRITYS:SRITYS:

ŠVIETIMAS

VIEŠOJO SEKTORIAUS 
EFEKTYVUMAS

TALENTŲ MIGRACIJA

KVALIFIKUOTOS DARBO JĖGOS KVALIFIKUOTOS DARBO JĖGOS 
PAKANKAMUMAS LIETUVOJE:PAKANKAMUMAS LIETUVOJE:

76%
APKLAUSTŲ INVESTUOTOJŲ MANO, 

KAD KVALIFIKUOTOS DARBO 
JĖGOS LIETUVOJE TRŪKSTA ARBA 

IŠ DALIES TRŪKSTA

 1

 2

 3

Investuotojų pasitikėjimo indekso vertė pirmą 
kartą pasiekė neigiamą ribą 2020 m. II ketv. 
Šis indekso vertės nukritimas reiškė, kad 
investuotojai turėjo daugiau neigiamų, nei 
teigiamų vertinimų ir buvo įtakotas pandemijos. 

Indekso vertė augo nuo 2020 metų II ketv. 
Investuotojų lūkesčiai dėl įvairių verslo aplinkai 
svarbių sričių gerėjo ir tai leido indekso vertei 
grįžti į prieš karantiną buvusią ir net ją praaugti. 1.230

1.225

1.140

1.150

1.176

1.088

1.082

0.909

1.064
1.118

1.237 1.139

1.057

Sudėtinga geopolitinė situacija ir 
neapibrėžtumas dėl ekonomikos ir politikos 
perspektyvų netorlimoje ateityje lėmė, kad 
investuotojų lūkesčiai ir vertinimai šių 
metų pradžioje buvo nuosaikesni. 

2022 I ketv2021 IV ketv.2021 II ketv.2021 I ketv.2020 IV ketv.2020 II ketv.2020 I ketv.2019 IV ketv.2019II ketv. 2019 I ketv.2018 IV ketv2018 II ketv.2018 I ketv.



Sąžiningai, skaidriai ir atsakingai veikiantį verslą vienijanti 
iniciatyva. Investors’ Forum administruoja ir skatina šią 
iniciatyvą. Socialinis žymėjimas „Baltoji banga” - verslo 
atsakomybės ir skaidrumo simbolis. Kartu su „Baltąja banga” 
organizuojame akciją „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“. 

Daugiau apie iniciatyvos veiklą 2021 metais: čia. 

ATSAKOMYBĖ UŽ MŪSŲ POVEIKĮ VISUOMENEI

Būdami stambiausius investuotojus Lietuvoje vienijanti verslo asociacija, atstovaudami 
bendriesiems jų interesams ir prisidėdami prie šalies visuomenės raidos, siekiame tapti 
aktyviais viešosios politikos debatų dalyviais ir tai atliekame atsakingai. 

„Investors‘ Forum“ kasmet organizuoja apdovanojimus 
ir pagerbia įmones, asmenybes ir iniciatyvas, kurios 

praėjusiais metais padėjo gerinti investicinį klimatą ir kūrė 
tvarią verslo aplinką. Socialiai atsakingos įmonės titulą už 
veiklą 2021 metais asociacija šiemet skyrė gastrobarams 

„Plus Plus Plus” .

Esame įsitikinę, kad atsakingas lobizmas yra svarbus ir teisėtas 
būdas dalyvauti politinių sprendimų priėmimo procesuose. 
Mes dalijamės ekspertine patirtimi ir informuojame apie 
savo indėlį įgyvendinant politinius sprendimus, susijusius 
su mūsų, verslo bendruomenės, veikla. Tikime, kad verslo ir 
visuomenės iššūkius geriausia spręsti tik susitelkus visoms 
suinteresuotoms šalims. Atsakingas lobizmas taip pat 

apibrėžtas ir asociacijos etikos kodekse.

BALTOJI BANGA

ETHICS IN LOBBYING

SOCIALIAI ATSAKINGOS 
ĮMONĖS APDOVANOJIMAS

https://baltojibanga.lt/ataskaitos/
https://investorsforum.lt/apie-mus/etikos-kodeksas/


Lietuvos Junior Achievement 
Investors’ Spotlight kokybės ženklas
Nacionalinis ekonomikos egzaminas

Socialinis partneris Vilniaus universitete, Ekonomikos 
fakultete

BMI 

Investors’ Forum tapo Socialinės apsaugos ir darbo 
ministerijos įgyvendinamo projekto, skirto Įmonių 

socialinei atsakomybei skatinti, partneriais. Praėjusiais 
metais kartu su Baltąja banga įgyvendinome 10 projektų, 

skirtų paskatinti įmones savo veikloje integruoti socialinės 
atsakomybės principus. Taip pat suorganizavome 

tarptautinę konferenciją tvarumo tema. 

Strateginio Investors’ Forum narių susirinkimo metu 
pagrindinis dėmesys atiteko vienam svarbiausiam šių 

dienų klausimui – tvarumui. Susirinkimo metu nuspręsta 
įkurti tvarumo darbo grupę ir skatinti tvarumą mūsų 

šalyje. Bendromis pastangomis 2020 metais aplikavome ir 
tapome Lietuvos verslo tvarumo ir atsakingumo indekso 

administratoriais. Tikimasi, kad įmonių vertinimas 
prasidės dar šiais metais. 

TVARUMO DARBO 
GRUPĖ

ĮSA SKATINIMAS

COOPERATION FOR 
EDUCATION



 

2021 metais suorganizavome dvi tarptautines 
konferencijos. Viena iš jų - “Towards Sustainability” 

buvo skirta aptarti įvairioms ĮSA temoms ir pasidalinti 
geriausiomis praktikomis bei ekspertinėmis žiniomis. 

Konferencijoje patirtimi dalinos ne tik įmonių vadovai, 
bet ir EBPO bei Europos Komisijos ekspertai, tvarumo 

specialistai. 
“TOWARDS 
SUSTAINABILITY”

NEPRIKLAUSOMO PRAKTIKUOJANČIO ASMENS PERŽIŪROS ATASKAITA
Asociacijos „INVESTORS’ FORUM“ nariams

Išvada  
Remdamiesi atlikta peržiūra nepastebėjome nieko, kas verstų mus manyti, kad toliau pateiktos 
finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai nepateikia Asociacijos 2021 m. 
gruodžio 31 d. finansinės būklės ir tą dieną pasibaigusių metų jos finansinių veiklos rezultatų pagal 
Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1K-372 patvirtintas 
Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir 
finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinės kampanijos dalyvių neatlygintinai gauto 
turto ir paslaugų įvertinimo taisykles (ir taikytinus vėlesnius pakeitimus) bei Verslo apskaitos 
standartus. 
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UAB „Revizorius“ grupė 

Audito įmonės pažymėjimas Nr.001440 
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INVESTORS' FORUM, ASOCIACIJA

                                   Juridinio asmens kodas 224996640, Totorių g. 5-21, Vilnius

PATVIRTINTA
20___ m._____________d.
protokolo Nr.________

2022-04-22 Nr. 1
          (sudarymo data)

Eil. Nr.

A. ILGALAIKIS TURTAS 3953          1315         
I. NEMATERIALUSIS TURTAS
II. MATERIALUSIS TURTAS III.1 3953              1315             
III. FINANSINIS TURTAS
1V. KITAS ILGALIKIS TURTAS
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 133570      63720       
I. III.2                1650               4755 
1I. PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS III.3 22986            826               
1II. KITAS TRUMPALIKIS TURTAS
IV. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI III.4 108934          58139           

137523      65035       
C. NUOSAVAS KAPITALAS 529            529           
I. DALININKŲ KAPITALAS
II. REZERVAI
III. NELIEČIAMSIS KAPITALAS
IV. SUKAUPTAS VEIKLOS REZULTATAS III.5 529                529               
D. FINANSAVIMO SUMOS III.6 84312            22243           
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 52682        42263       
I. ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 798                
II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI III.7 51884            42263           

       137523         65035 

 
Vykd. direktorė

(subjekto įstatuose nurodyto 
valdymo organo nario pareigų 
pavadinimas)

(parašas)

                        ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

NUOSAVAS KAPITALAS, FINANSAVIMO SUMOS IR 
ĮSIPAREIGOJIMAI, IŠ VISO

FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA

(eurais)

Rūta Skyrienė
(vardas, pavardė)

TURTAS, IŠ VISO

Pastabų 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

ATSARGOS

(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

TURTAS

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



                   INVESTORS' FORUM, ASOCIACIJA

                                        Juridinio asmens kodas 224996640, Totorių g. 5-21, Vilnius

         PATVIRTINTA
       20___ m._____________d.
        protokolo Nr.________

            

Eil.    
Nr. Straipsniai Pastabų 

Nr.
Ataskaitinis 
laikotarpis

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

I. PAJAMOS III.8 370 678                         272 915                       
1. PARDAVIMO PAJAMOS III.8.1 13779 0
2. FINANSAVIMO PAJAMOS III.8.2 356899 272915
3. KITOS PAJAMOS III.8.3 0 0
II. SĄNAUDOS III.9 370 678                         272 915                       

1.

PREKIŲ, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 
SAVIKAINA  IR KITOS PARDAVIMO 
SĄNAUDOS III.9.1 0 0

2. VEIKLOS SĄNAUDOS III.9.2 370678 272909
3. KITOS SĄNAUDOS 6

III.
VEIKLOS REZULTATAS PRIEŠ 
APMOKESTINIMĄ -                                     -                                   

IV. PELNO MOKESTIS

V.
GRYNASIS VEIKLOS                                                
REZULTATAS -                                     -                                   

Vykd. direktorė Rūta Skyrienė
(subjekto įstatuose nurodyto valdymo organo 
nario pareigų pavadinimas)

(parašas) (vardas, pavardė)

(eurais)

                        ( subjekto teisinė forma, pavadinimas, kodas)

            (buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

PAGAL 2021 M. GRUODŽIO 31  D. DUOMENIS

        2022-04-22  Nr. 1
(sudarymo data)
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