VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „VILNIAUS TURIZMO INFORMACIJOS CENTRO IR
KONFERENCIJŲ BIURO“ 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Viešosios įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatas per finansinius metus.
Viešoji įstaiga Vilniaus turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras (Vilniaus g.
22/Labdarių g.1) įregistruota 2004-01-24 reorganizavus Savivaldybės įmonę Vilniaus turizmo
informacijos centras, naujas pavadinimas ir adresas Registrų centre įregistruotas 2010 metų
spalio 22 dieną. Įstaigos kapitalas – 16 833 Lt. Pelno nesiekiančios viešosios įstaigos tikslas –
tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą. Įstaigos veiklos tikslai:
skatinti Vilniaus turizmo plėtrą, kaupti, tvarkyti ir platinti informaciją apie Vilniaus miesto
turizmo galimybes, paslaugas ir kitas veiklos sferas, reikalingas turistams. Įstaiga nuosavų
patalpų neturi, todėl nuomoja patalpas Geležinkelio g. 16 Vilniuje iš AB Lietuvos geležinkeliai ir
Rodūnios kelias 10 A, Vilniuje iš VĮ Tarptautinio Vilniaus oro uosto. Pagal panaudos sutartį su
Vilniaus m. savivaldybės Turto valdymo ir privatizavimo skyriumi naudojamės patalpomis
Rotušėje, Didžioji g.31 bei Vilniaus g.22/Labdarių g.1, Šventaragio g.2.
2012 metais Įstaiga gavo pajamų 386 941 litą ir patyrė 392 670 litų sąnaudų. Veiklos rezultatas
– (5729 Lt.) nuostolis. Visos patirtos pajamos ir sąnaudos buvo skirtos tenkinti viešąjį interesą.
2. Viešosios įstaigos dalininkai.
Viešosios įstaigos savininkas (vienintelis dalininkas) yra Vilniaus miesto savivaldybė ir jos
raštiški sprendimai prilyginami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimams. Įsteigiant įmonę
buvo suformuotas įstatinis kapitalas – 16 833 litai.
3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas
pagal išlaidų rūšis.
Per 2012 metus Įstaiga gavo iš Vilniaus miesto savivaldybės pagal sutartį dotacijos už 1 450
000 litų. Dotacija panaudota pagal biudžete numatytas išlaidų eilutes. Didžiausia pinigų suma
išleista Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčiui ir Sodros mokesčiams, komandiruotėms ir
komunalinėms paslaugoms bei leidybos ir rinkodaros išlaidoms, bei E-dviračių nuomai Vilniaus
m. ES projektui „Konferencijų turizmo galimybių Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje plėtra ir
rinkodara“ vykdyti gauta 280 740 litų. Verslo paramos agentūra ES projektui per 2012 metus
skyrė 191 092 litus, o Vilniaus miesto savivaldybė – 89 648 litus, kitam projektui „Kultūrinio
turizmo galimybių Vilniaus mieste ir Vilniaus apskrityje plėtra ir rinkodara“ vykdyti gauta 115
256 litai. Verslo paramos agentūra ES projektui per 2012 metus skyrė 86 322 litus, o Vilniaus
miesto savivaldybė – 28 934 litus. Valstybinis turizmo departamentas skyrė 12 000 litų
mokymams pagal programą „Turizmo produktų vadyba“. Viso per 2012 metus Įstaiga gavo 1
857 996 litus.
4. Viešosios įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas per finansinius metus.
Per 2012 metus Įstaiga įsigijo materialaus ir nematerialaus ilgalaikio turto už 66 891 litą. Iš jų
už 62 400 litų sukurtos interneto svetainės, www.vilnius-convention.lt ir www.convene.lt už 4
491 litą įsigytas kitas materialus turtas (kompiuteriai, biuro baldai). Perleisto turto 2012 metais
Įstaiga neturėjo.
5.Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus , iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui.
Per 2012 metus Įstaiga patyrė išlaidų už 2 262 019 litų. Iš jų :
- Darbo užmokesčio ir Sodros išlaidos
– 927 848 litai;
- Leidyba, konferencinis turizmas ir ES projektai
- 712 864 litai;

-

Komandiruotės
- 79 770 litų;
Prekių perpardavimo ir suteiktų paslaugų savikaina - 250 132 litai;
Komunalinės ir kitos išlaidos
- 291 405 litai;

6.Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Įstaigoje 2012 metų pradžioje dirbo 26 darbuotojai ( 21 moterys ir 5 vyrai). 2012 metų
gruodžio 31 dieną Įstaigoje dirbo 27 darbuotojai (22 moterys ir 5 vyrai).
7.Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.
Įstaiga per 2012 metus valdymo išlaidoms sąnaudų nepatyrė.
8.Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą.
Per 2012 metus Įstaiga direktorei priskaičiavo 58 447 litus darbo užmokesčio, Valstybinio
socialinio draudimo išlaidos 18 118 litų. 2012 metais Įstaigos direktorei buvo išmokėta 2 108
litai dienpinigių.
9.Viešosios išlaidos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčio ir kitoms
įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.
Įstaiga per 2012 metus išlaidų nepatyrė.
10.Viešosios įstaigos išlaidos išmokamos su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims.
Įstaiga per 2012 metus išlaidų nepatyrė.
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