Vj ,,INFORMACINI1 TECHNOLOGIJIJ INSTITUTAS"
V91 ,,Informaciniq technologijq institutas" veikios ataskaita u2 2011 metus
Vieoji istaiga ,.Informaciniq techno1ogij4 institutas" (toliau - VJ ,ITI"), istaigos kodas
134927830, jkurta 1997 m. ba1andio 03 d. 2011 m. rugsejo 08 d. buvo pakeisti ir iregistruoti
juridiniq asmenq registre nauji istaigos istatai. Finansiniai istaigos metai yra kalendoriniai metai:
finansinhl meti pradia - sausio I d., pabaiga - gruodio 31 d.
Remiantis Lietuvos Respublikos vieujq jstaig1 istatymo 12 straipsnio pakeitimu ir papildymu,
sudaryta istaigos veikios ataskaita 0 2011 metus:
Vj .,ITI" 2011 metais savo veik!4 koncentravo j kompiuterinio ratingumo sklaid4 Lietuvoje.
Vj .,ITI" yra ECDL fondo sub—licenzijatas Lietuvoje, tod1 ir pagrindiniai darbai buvo:
•
•
•

Kompiuterinio ratingumo testq konstravimo metodq tyrimai;
ECDL, e-Citizen, e-Guardian testy projektavimas, realizavimas ir palaikymas;
Testavimo proceso testavimo centruose vykdymas, prieiUra ir auditas.

2011 metals jmon& dirbo pelningai. Pajamos sudar 1.176.934 litus, i1aidos 1.038.852 litus.
Grynasis veikios rezultatas lygus 138.079 litai.
Büstin buvo perkelta j K. Petrausko gatve, nuomojant patalpas ig KTU regioninio mokslo
parko.
V ,.ITI" yra gie, dalininkai:
1. UAB ,,Sekasoft" (mons kodas 133934131, buveinés adresas Vaiganto g. I IA-2,
Kaunas), turinti Istaigos visuotiniame dalininkq susirinkime 2 (du) balsus;
2. Evaldas Kulbokas. turintis Jstaigos visuotiniame dalininkq susirinkime 1 (vienq) baIs;
3. Lietuvos kompiuterininkq sajunga (monés kodas 191439848, buveinés adresas GeIeinio
Vilko g. 12-113, Vilnius), turinti Jstaigos visuotiniame dalininki susirinkime 3 (tris) balsus.
Dalinink4 perduoti piniginiai jnaai sudaro jstatinj kapita1 - 600 Lt, kuris per 2011 m. nepakito.
Kartu su aijansu ,,Langas j ateit" ir parneriais i§ Latvijos (asociacija LIKTA), Vokietijos
(Bremeno Universitetas) bei veicarijos (asociacija APTES) toliau buvo vykdomas LdV
Inovacijq skialdos projektas e-GUARDIAN. Kompensuotos projekto snaudos 2011 metais
sudaré 79.676 litus.
Rodikliai
a) DOTACIJOS LIKUTIS PRAEJUSI1J FINANSINIV METV
PABAIGOJE
b) GAUTOS DOTACIJOS
Jvykdyto projekto dotacija
Vykdomo projekto dotacija
c) PANAUDOTOS DOTACIJOS (kompensuotos sqnaudos)

Finansiniai
metal
26.277
107.948
107.948
79.676

Jvykdyto projekto kompensuotos snaudos
Vykdomo projekto kompensuotos sgnaudos
d) DOTACIJOS LIKUTIS F1NANS1N1IJ METV PABAIGOJE
(a+b-c)

79.676
54.549

Per 2011 metus vieoji istaiga isigijo ilgalaikio materialaus turto 0 11.100 lit4, o ilgalaikio
nematerialaus turto 0 20.526 litus.
Per 2011 metus snaudos sudaré 1.038.852 litus. 19 jq darbo umokestis 376.023 litus
(priskaiiuoto darbo umokesio su privalomais mokesëiais). Jstaigos snaudos pasiskirst
sekaniai:
____
1.
2
3
4
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.

S4NAUDOS
Suteiktg pas!augl4, parduotg prekig savikaina
Vykdomo projekto snaudos
Kitossnaudos
Kompensuotos snaudos
Veiklos snaudos
Pardavimo
Darbuotoj4 ilaikymo
Nusidvjimo (amortizacijos)
Patalpi4 i1aikymo
Ryii
Transporto ilaikymo
Komandiruots
Kitos veikios s4naudos
Suteiktos labdaros, paramos
Nepanaudotq atostogg isipareigoJimo pokytis

1.038.852
195.748
79.676
53.717
(79.676)
789.387
103.113
376.023
41.168
19.950
6.189
3.141
20.056
119.763
100.000
(16)

2011 metq pradioje istaigoje dirbo 5 2mon6s, met4 pabaigoje dirbo 7 2monés.
VJ ,,ITI" vykdantysis direktorius Eugenijus Teleius vadovauja istaigai nuo 1998 m.
lapkriëio 12 d. Per 2011 metus jam buvo priskaiiuota darbo umokesëio 54.463 litai. V
komandiruotes jam imokta 19.840 lit4.
Per 2011 metus buvo suteikta 100 000 litq paramos Lietuvos kompiuterinink4 sqjungai.
Sekaniais finansiniais metais planuojama:
• Toliau vykdyti tiriamuosius darbus kompiuterinio ratingumo srityje;
• Skmingai uThaigti e-GUARDIAN projekt4;
• Tçsti e-Guardian sertifikato pltros darbus (Vokietijoje, Latvijoje, Lenkijoje ir Kipre);
• Vykdyti naujq produktq testy baziq projektavimo darbus ir visikai pereiti prie naujos
Syllabus 5 versijos ECDL testuose;
• Pateikti naujus projektinius pasiulymus Europos Komisijos finansavimui gauti ir esant
sekmingam rezultatui, pradti projektq vykdym
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doe. dr. Eugenijus Teleius
Vykdantysis direktorius
2 ig 2

