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NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 
 

 
UAB „DEBRECENO VAISTINĖ“ AKCININKAMS,  
VADOVYBEI 
 
 
Išvada dėl finansinių ataskaitų audito 
 

Nuomonė 
 
Mes atlikome UAB „Debreceno vaistinė“ (toliau – Įmonės) finansinių ataskaitų, kurias sudaro 

2021 m. gruodžio 31 d. balansas ir tą dieną pasibaigusių metų pelno (nuostolių) ataskaita ir 
aiškinamasis raštas, įskaitant reikšmingų apskaitos metodų santrauką, auditą.  

Mūsų nuomone, pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia 
Įmonės 2021 m. gruodžio 31 d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos 
rezultatus pagal verslo apskaitos standartus. 

 
Pagrindas nuomonei pareikšti 
 
Auditą atlikome pagal tarptautinius audito standartus (toliau – TAS). Mūsų atsakomybė pagal 

šiuos standartus išsamiai apibūdinta šios išvados skyriuje „Auditoriaus atsakomybė už finansinių 
ataskaitų auditą“. Mes esame nepriklausomi nuo Įmonės pagal Tarptautinių buhalterių etikos 
standartų valdybos išleistą Buhalterių profesionalų etikos kodeksą (toliau – TBESV kodeksas) ir 
Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo reikalavimus, susijusius su auditu 
Lietuvos Respublikoje. Mes taip pat laikomės kitų etikos reikalavimų, susijusių su Lietuvos 
Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymu ir TBESV kodeksu. Mes tikime, kad mūsų surinkti 
audito įrodymai yra pakankami ir tinkami auditoriaus nuomonei pagrįsti. 

 
 

Kita informacija 
Kitą informaciją sudaro informacija, pateikta Įmonės metiniame pranešime, tačiau ji neapima 

finansinių ataskaitų ir mūsų auditoriaus išvados apie jas. Vadovybė yra atsakinga už kitos 
informacijos pateikimą. 

Mūsų nuomonė apie finansines ataskaitas neapima kitos informacijos ir mes nepateikiame 
jokios formos užtikrinimo išvados apie ją, išskyrus kaip nurodyta toliau. 

Atliekant finansinių ataskaitų auditą, mūsų atsakomybė yra perskaityti kitą informaciją ir 
apsvarstyti, ar yra reikšmingų neatitikimų informacijai, pateiktai finansinėse ataskaitose, arba mūsų 
žinioms, pagrįstoms atliktu auditu, ir ar ji yra kitaip reikšmingai iškraipyta. Jeigu remdamiesi atliktu 
darbu pastebime reikšmingą kitos informacijos iškraipymą, mes turime atskleisti šį faktą. Mes neturime 
su tuo susijusių pastebėjimų. 

Mes taip pat privalome įvertinti, ar Įmonės metiniame pranešime pateikta finansinė informacija 
atitinka tų pačių finansinių metų finansines ataskaitas bei metinis pranešimas buvo parengtas laikantis 
taikomų teisinių reikalavimų. Mūsų nuomone, pagrįsta finansinių ataskaitų audito metu atliktu darbu, 
visais reikšmingais atžvilgiais: 
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 Įmonės metiniame pranešime pateikti finansiniai duomenys atitinka tų pačių finansinių 
metų finansinių ataskaitų duomenis; ir 

 Įmonės metinis pranešimas buvo parengtas laikantis LR įmonių finansinės atskaitomybės 
įstatymo reikalavimų. 

 
Vadovybės ir už valdymą atsakingų asmenų atsakomybė už finansines ataskaitas  
Vadovybė yra atsakinga už šių finansinių ataskaitų parengimą ir teisingą pateikimą pagal 

Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinę 
atskaitomybę, ir verslo apskaitos standartus ir tokią vidaus kontrolę, kokia, vadovybės nuomone, yra 
būtina finansinėms ataskaitoms parengti be reikšmingų iškraipymų dėl apgaulės ar klaidos.  

Rengdama finansines ataskaitas vadovybė privalo įvertinti Įmonės gebėjimą tęsti veiklą ir 
atskleisti (jei būtina) dalykus, susijusius su veiklos tęstinumu ir veiklos tęstinumo apskaitos principo 
taikymu, išskyrus tuos atvejus, kai vadovybė ketina likviduoti Įmonę ar nutraukti veiklą arba neturi kitų 
realių alternatyvų, tik taip pasielgti. 

Už valdymą atsakingi asmenys privalo prižiūrėti Įmonės finansinių ataskaitų rengimo procesą. 

Auditoriaus atsakomybė už finansinių ataskaitų auditą 
Mūsų tikslas yra gauti pakankamą užtikrinimą dėl to, ar finansinės ataskaitos kaip visuma nėra 

reikšmingai iškraipytos dėl apgaulės ar klaidos, ir išleisti auditoriaus išvadą, kurioje pateikiama mūsų 
nuomonė. Pakankamas užtikrinimas – tai aukšto lygio užtikrinimas, o ne garantija, kad reikšmingą 
iškraipymą, jeigu jis yra, visada galima nustatyti per auditą, kuris atliekamas pagal TAS. Iškraipymai, 
kurie gali atsirasti dėl apgaulės ar klaidos, laikomi reikšmingais, jeigu galima pagrįstai numatyti, kad 
atskirai ar kartu jie gali turėti didelės įtakos vartotojų ekonominiams sprendimams, priimamiems 
remiantis finansinėmis ataskaitomis.  

Atlikdami auditą pagal TAS, viso audito metu priėmėme profesinius sprendimus ir laikėmės 
profesinio skepticizmo principo. Mes taip pat:  

 Nustatėme ir įvertinome finansinių ataskaitų reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės arba 
klaidų riziką, suplanavome ir atlikome procedūras kaip atsaką į tokią riziką ir surinkome pakankamų 
tinkamų audito įrodymų mūsų nuomonei pagrįsti. Reikšmingo iškraipymo dėl apgaulės neaptikimo 
rizika yra didesnė nei reikšmingo iškraipymo dėl klaidų neaptikimo rizika, nes apgaule gali būti 
sukčiavimas, klastojimas, tyčinis praleidimas, klaidingas aiškinimas arba vidaus kontrolių nepaisymas. 

 Supratome su auditu susijusias vidaus kontroles, kad galėtume suplanuoti konkrečiomis 
aplinkybėmis tinkamas audito procedūras, o ne tam, kad galėtume pareikšti nuomonę apie Įmonės 
vidaus kontrolės veiksmingumą.  

 Įvertinome taikomų apskaitos metodų tinkamumą ir vadovybės atliktų apskaitinių 
vertinimų bei su jais susijusių atskleidimų pagrįstumą.  

 Padarėme išvadą dėl taikomo veiklos tęstinumo apskaitos principo tinkamumo ir dėl to, 
ar, remiantis surinktais įrodymais, egzistuoja su įvykiais ar sąlygomis susijęs reikšmingas 
neapibrėžtumas, dėl kurio gali kilti reikšmingų abejonių dėl Įmonės gebėjimo tęsti veiklą. Jeigu 
padarome išvadą, kad toks reikšmingas neapibrėžtumas egzistuoja, auditoriaus išvadoje privalome 
atkreipti dėmesį į susijusius atskleidimus finansinėse ataskaitose arba, jeigu tokių atskleidimų 
nepakanka, turime modifikuoti savo nuomonę. Mūsų išvados pagrįstos audito įrodymais, kuriuos 
surinkome iki auditoriaus išvados datos. Tačiau, būsimi įvykiai ar sąlygos gali lemti, kad Įmonė 
negalės toliau tęsti savo veiklos. 

 Įvertinome bendrą finansinių ataskaitų pateikimą, struktūrą ir turinį, įskaitant 
atskleidimus, ir tai, ar finansinėse ataskaitose pateikti pagrindžiantys sandoriai ir įvykiai taip, kad 
atitiktų teisingo pateikimo koncepciją. 
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Mes, be visų kitų dalykų, privalome informuoti už valdymą atsakingus asmenis apie audito apimtį 
ir atlikimo laiką bei reikšmingus audito pastebėjimus, įskaitant svarbius vidaus kontrolės trūkumus, 
kuriuos galėjome nustatyti audito metu. 

 
 
 
 
 

Auditorius Danius Stražinskas   
 
2022 m. balandžio 4 d. 

  

Panevėžio g. 36-5, Vilnius   
Auditoriaus pažymėjimo Nr. 000496   
   
UAB „Audito kokybė“   
Audito įmonės pažymėjimo Nr. 001470   

 
  



(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Direktoriaus įsakymu Nr.
2022 m. ..............................mėn. ........d.

Eur
(ataskaitinis laikotarpis)

A. 1 511404      -             
1.
2. 510163        
3.
4. 1241            
B. 71160        -             
1. 2 47446          
2. 3 21044          
3.
4. 4 2670            
C.

2.1 56              
582620      -             

D. 5 546414      -             
1. 512660        
2.
3. 19435          
4. 13012          
5. 1307            
E.
F.
G. 36206        -             
1.
2. 6 36206          
H.

582620      -             

Direktorius __________________
(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas)

Vyr. buhalterė __________________
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas)
tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Perkainojimo rezervas 

Per vienus metus gautinos sumos 
Trumpalaikės investicijos 

TURTO IŠ VISO

Nematerialusis turtas
Materialusis turtas

NUOSAVAS KAPITALAS
Kapitalas

Rezervai

SUKAUPTOS SĄNAUDOS IR ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ 
PAJAMOS

Akcijų priedai

ATIDĖJINIAI
DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) 

2021 M. GRUODŽIO 31 D. BALANSAS

Po vienų metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai

Straipsniai

Kitas ilgalaikis turtas 
TRUMPALAIKIS TURTAS

TURTAS

MOKĖTINOS SUMOS IR KITI ĮSIPAREIGOJIMAI

ILGALAIKIS TURTAS

NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

Atsargos 

Justias Ščėsna
(vardas ir pavardė)

Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai

NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO

Ramutė Mikulskienė

 (ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta 

(vardas ir pavardė)

(teisinis statusas, jei įmonė likviduojama, reorganizuojama ar yra bankrutavusi)

Eil. 
Nr.

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis 

 Ataskaitinis 
laikotarpis                 

Pasta-
bos Nr.            

ATEINANČIŲ LAIKOTARPIŲ SĄNAUDOS IR SUKAUPTOS 
PAJAMOS

Finansinis turtas

(ataskaitos sudarymo data)

Balanso forma

UAB "Debreceno vaistinė", 140786882

Taikos prosp Nr.101A-4, LT 94198 Klaipėda, Duomenys kaupiami VĮ"Registrų centras"Klaipėdos fil
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

Pinigai ir pinigų ekvivalentai

PATVIRTINTA
Klaipėdos m. savivaldybės administracijos

2022-03-03 Nr. _____

Metai



Direktoriaus įsakymu Nr.
2022 m. ..............................mėn. ........d.

Metai Euras
(ataskaitinis laikotarpis)

Eil. 
Nr.

Straipsniai Pastabos 
Nr.

 Ataskaitinis 
laikotarpis    

2021 12 13 -31 

 Praėjęs 
ataskaitinis 
laikotarpis         

2021 01 01 - 12 12 1. Pardavimo pajamos 8 27548              572743                 
2. Pardavimo savikaina 10 (15513)             (338852)                
3. Biologinio turto tikrosios vertės pokytis 

4. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 12035              233891                 
5. Pardavimo sąnaudos 10 (7661)               (162011)                
6. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 10 (3821)               (79740)                  
7. Kitos veiklos rezultatai 9 (440)                 9397                     
8. Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir 

asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
9. Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos

10. Kitos palūkanų ir panašios pajamos

11. Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas

12. Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos

13. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKESTINIMĄ 113                  1537                     
14. Pelno mokestis 11 17                    231                       

15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 96                    1307                     

Pastaba. Biologinio turto tikrosios vertės pokyčio eilutėje tikrosios vertės sumažėjimas rodomas skliaustuose arba su minuso 

ženklu. Sąnaudos, t. y. grynąjį pelną mažinanti suma, įrašomos skliaustuose arba su minuso ženklu.

_______________ Justinas Ščėsna

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

_______________ Ramutė Mikulskienė

(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galinčio (parašas) (vardas ir pavardė)

tvarkyti apskaitą kito asmens pareigų pavadinimas)

Pelno (nuostolių) ataskaitos forma

UAB "Debreceno vaistinė",140786882
(įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas)

Taikos prosp Nr.101A-4, LT94198 Klaipėda Duomenys kaupiami VĮ"Registrų centaras" Klaipėdos fil
(buveinė (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys)

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Direktorius

Vyr buhalterė

PATVIRTINTA
Klaipėdos m. savivaldybės administracijos

2021 M. GRUODŽIO MĖN. 31 D. PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA

2022-03-03 Nr. _____
(ataskaitos sudarymo data)



UAB “DEBRECENO VAISTINĖ” 
Įmonės kodas 140786882 Taikos pr. 101A-4, Klaipėda   
Tel.846 346105 El. adresas vaistine.debr@gmail.com 

 
A I Š K I N A M A S I S   R A Š T A S 

Prie 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio 
2022-03-03 

 
I. BENDROJI  DALIS 

Klaipėdos  miesto SĮ “Debreceno vaistinė” įregistruota miesto valdyboje 1993 11 05, rejestro 
Nr.SĮ 93-35, adresu Taikos pr.101, Klaipėda. Įmonės kodas  140786882. Įmonė PVM mokėtoja. PVM 
mokėtojo kodas LT407868811. 

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 30 d. sprendimu Nr. T2-
214 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 21 d. sprendimo Nr. T2-102 „Dėl 
Klaipėdos miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto investavimo, formuojant uždarosios 
akcinės bendrovės „Debreceno vaistinė“ įstatinį kapitalą“ pakeitimo“, Savivaldybės administracijos 
direktoriaus 2021 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. AD2-1944 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. AD2-1755 „Dėl Klaipėdos miesto 
savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ pertvarkymo į uždarąją akcinę bendrovę“, 2021 m. gruodžio 
13 d. įregistruoti juridinių asmenų registre UAB „Debreceno vaistinė“ įstatai. 

Veiklos rūšys: vaistų gamyba pagal išrašytus gydytojų receptus ir  medicinos įstaigų, įmonių  
užsakymus, prekyba vaistais ir medicininės paskirties prekėmis. 

  Vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. ir 2021 metais nesikeitė. Dirba  14 darbuotojų: 5 
vaistininkai, 4 farmakotechnikai, 1 vyr. buhalterė, 1 fasuotoja, 2 sanitarės - valytojos, 1 elektrikas.  
 

II APSKAITOS POLITIKA 
 

1.Bendroji apskaitos politikos dalis 
 

1.1.Bendrovė tvarko apskaitą pagal šiuos finansinę apskaitą ir įmonių veiklą reglamentuojančius teisės 
aktus: 
 Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; 
 Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą; 
 Verslo apskaitos standartus; 
 Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą; 

1.12 Atskirų apskaitos objektų (materialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, nuosavo kapi-
talo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų) įvertinimo būdai ir metodai nustatyti atitinkamą objektą reg-
lamentuojančiose įmonės apskaitos politikos tvarkose. Apskaitos politikai priskirtinų apskaitos būdų 
ir metodų keitimas registruojamas retrospektyviniu būdu – apskaitos politikos pakeitimas parodomas 
taip, tarsi naujoji apskaitos politika būtų taikyta ūkinėms operacijoms ir įvykiams nuo jų atsiradimo. 

 
1.13. Taikant retrospektyvinį būdą, apskaitos politikos pakeitimo rezultatai įtraukiami į ataskai-

tinio laikotarpio pradžios nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį. Taip pat taisomi tie turto, įsiparei-
gojimų ar nuosavo kapitalo sąskaitų likučiai, kuriems įtakos turėjo apskaitos politikos keitimas. Bu-
halteriniai įrašai dėl apskaitos politikos keitimo rezultatų daromi ataskaitinį laikotarpį 

1.14. Apskaitos politikos pakeitimu nelaikoma: 

 apskaitinių įvertinimų keitimas; 
 naujosios apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių turinys 

iš esmės skiriasi nuo ankstesniųjų įvykių ar ūkinių operacijų; 
 naujosios apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių įmonė 

iki to laiko nevykdė. 



1.15. Jei sudėtinga nustatyti, ar apskaitos keitimas laikytinas apskaitos politikos ar apskaitinio įver-
tinimo pakeitimu, toks keitimas traktuojamas kaip apskaitinio įvertinimo keitimas. 

1.16 Įmonėje informacija yra reikšminga, jei jos nepateikimas ar klaidingas pateikimas gali tu-
rėti įtakos finansinių ataskaitų informacijos vartotojų priimamiems sprendimams. 

2. Nematerialus turtas 

2.1. Įmonėje nustatoma minimali įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nuo kurios įsigyjamas nemate-
rialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui – 1000 Eurų  

2.2. Amortizuojant nematerialųjį turtą taikomi įmonės nustatyti amortizacijos normatyvai.  

3. Ilgalaikis materialus turtas 

3.1. Įmonėje įsigytas materialusis turtas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus šiuos požy-
mius: 

 ketinama jį naudoti ilgiau nei vienerius metus; 
 pagrįstai tikimasi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais; 
 galima patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą; 
 turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už nustatytą viso ilgalaikio materia-

liojo turto minimalią įsigijimo savikainą;  
 įmonei yra perduota visa rizika, susijusi su materialiuoju turtu. 

3.2. Ilgalaikis materialusis turtas įmonėje skirstomas į šias grupes:  

 Pastatas;  
 kitas materialus turtas. 

3.3. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas faktine įsigijimo (pasigaminimo) savi-
kaina. 

        3.4. Įmonė visą ilgalaikį materialųjį turtą įtraukia į apskaitą įsigijimo savikainos būdu. Taikant šį būdą, 
įsigytas ar pasigamintas turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskaitose pa-
rodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos (prie jos pridėjus kapitalizuotas ilga-
laikio materialiojo turto remonto bei rekonstravimo išlaidas) atimant sukauptą nusidėvėjimą ir turto vertės 
sumažėjimą, jei turtas buvo nukainotas. 

3.5 Ilgalaikio materialiojo turto  objektu, kurio nusidėvėjimas skaičiuojamas, laikoma atskiras tur-
to vienetas. 

3.6 Nustatoma (0.29 Eur) ilgalaikio materialiojo turto likvidacinė vertė. Ši vertė turi būti nu-
statoma kitokia, kai tikimasi ilgalaikį materialųjį turtą perleisti jo naudingo tarnavimo laiko pabaigoje 
arba egzistuoja to turto rinka, pagal kurią galima nustatyti jo likvidacinę vertę. 

3.7. Įmonėje ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimui skaičiuoti taikomas: 
tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas; 

3.8. Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas pradedamas skaičiuoti nuo kito mėnesio 1 d., pra-
dėjus turtą naudoti įmonės veikloje, ir nebeskaičiuojamas nuo kito mėnesio 1 d. turtą nurašius ar perlei-
dus, ar kitaip perdavus arba kai visa jo vertė (atėmus likvidacinę) perkeliama į sąnaudas. 

3.9. Ilgalaikio materialaus turto nusidėvėjimui nusistatytas toks naudingo tarnavimo laikas: 
1) Pastatas                                     80 metų                                                        

2) Kitas turtas: 

    a) baldai                                      6 metai 

    b) kompiuterinė technika            3 metai 



    c) kitas inventorius                     4 metai 

 
3.10. Įmonė visą ilgalaikį materialųjį turtą įtraukia į apskaitą įsigijimo savikainos būdu. Taikant šį 

būdą, įsigytas ar pasigamintas turtas registruojamas apskaitoje įsigijimo savikaina, o finansinėse ataskai-
tose parodomas balansine verte, kuri apskaičiuojama iš įsigijimo savikainos (prie jos pridėjus kapitalizuo-
tas ilgalaikio materialiojo turto remonto bei rekonstravimo išlaidas) atimant sukauptą nusidėvėjimą ir turto 
vertės sumažėjimą, jei turtas buvo nukainotas. 

3.11. Kai dėl atlikto ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ar remonto pasikeičia (pailgėja) 
turto naudingo tarnavimo laikas ir pagerėja jo naudingosios savybės, šių darbų verte  padidinama ilga-
laikio materialiojo turto įsigijimo savikaina ir patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis.  

Turto likutinė vertė  nudėvima per patikslintą naudingo tarnavimo laiką, pradedant nuo kito 
mėnesio, kai buvo patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas.  

3.12. Kai dėl ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ar remonto tik pagerėja naudingosios turto 
savybės, bet šio turto naudingo tarnavimo laikas nesikeičia, šių darbų verte turi būti padidinama ilga-
laikio materialiojo turto įsigijimo savikaina, nudėvima per likusį (nepatikslintą) naudingo tarnavimo 
laiką. 

3.13. Kai dėl ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ar remonto turto naudingosios savybės nepa-
gerėja, bet pasikeičia (pailgėja) jo naudingo tarnavimo laikas, šių darbų verte didinama turto įsigijimo 
savikaina ir tikslinamas turto naudingo tarnavimo laikas.  
Turto likutinė vertė  nudėvima per patikslintą naudingo tarnavimo laiką, pradedant nuo kito mėne-

sio, kai buvo patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas.  

3.14. Kai dėl ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ar remonto nepagerėja naudingosios turto 
savybės ir nesikeičia jo naudingo tarnavimo laikas, šių darbų vertė  pripažįstama ataskaitinio laikotar-
pio sąnaudomis.  

3.15. Kai ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrimo ilgalaikiam materialiajam turtui 
požymių, jis  nurašomas. 

3.16 Ilgalaikio materialiojo turto likvidavimas įforminamas surašant aktą 

3.17 Įmonėje nustatoma minimali įsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nuo kurios įsigyjamas materia-
lusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui – 1000 Eurų  

4. Atsargos 

4.1. Atsargomis laikomas įmonės trumpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienus 
metus arba per vieną įmonės veiklos ciklą. Atsargomis įmonėje laikomas šis trumpalaikis turtas:  

 žaliavos ir komplektuojamieji gaminiai,  
 nebaigta gamyba,  
 pagaminta produkcija bei pirktos prekės, skirtos perparduoti,  
 materialusis ir nematerialusis turtas, nenaudojamas veikloje,  
 ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti. 

     4.2 Registruojant atsargas, apskaitoje jos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina.  
4.3. Sudarant finansines ataskaitas, atsargos įvertinamos įsigijimo (pasigaminimo) savikaina. 

4.4. Per ataskaitinį laikotarpį pagamintos produkcijos savikainą (pasigaminimo savikainą) sudaro 
tiesioginės ir netiesioginės gamybos išlaidos.  
4.5. Tiesioginės gamybos išlaidos – išlaidos, kurios tiesiogiai (be didelių sąnaudų)  priskiriamos ga-
minamai produkcijai. Tiesioginėmis gamybos išlaidomis laikomos gamybai sunaudotos pagrindinės 
žaliavos (medžiagos)  



Pagrindinių žaliavų (medžiagų) išlaidos – tai produkcijai gaminti sunaudotos žaliavos (medžia-
gos) ar komplektuojamieji gaminiai, kurie sudaro materialųjį produkcijos pagrindą arba įeina į gaminių 
sudėtį. Pagrindinės žaliavos (medžiagos) į produkcijos savikainą įskaitomos tiesiogiai; 

4.6. Netiesioginės gamybos išlaidos – netiesiogiai su produkcijos gamyba susijusios išlaidos. Netie-
sioginėms gamybos išlaidoms priskiriamos pagalbinių žaliavų (medžiagų),  bei kitos gamybos išlaidos, 
kurių neįmanoma be didelių sąnaudų priskirti konkretiems gaminiams ar jų grupėms:  

4.7. Nuolat apskaitomų atsargų būdas taikomas įtraukiant į apskaitą šias atsargas: Prekes, skirtas 
perparduoti, kurioms nebereikia specialaus paruošimo. 

4.8. Periodiškai apskaitomų atsargų būdas taikomas įtraukiant į apskaitą šias atsargas: Gatavus vaistus 
ir medžiagas, naudojamus vaistų gamybai. 

4.9. Apskaičiuodama  sunaudotų gamyboje ar parduotų atsargų savikainą, įmonė taiko 
 FIFO būdą šioms atsargoms: Prekėms skirtoms perparduoti;medžiagoms ir vaistams naudojamiems 
vaistų gamybai. 

4.10. Vaistinėje naudojamų atsargų matavimo priemonės tikrinamos, kaip to reikalauja farmacinės 
veiklos teisės aktai. 

4.11. Vaistinės turimų atsargų inventorizacija atliekama keičiantis darbuotojams, įvykus vagystei, bet 
ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių esant galimybei -  finansiniams metams pasibaigus. 

5. Gautinos sumos 

5.1. Gautinomis sumomis įmonėje laikomas šis turtas:  

 gautini pinigai už tretiesiems asmenims parduotą produkciją; 
 gautinos sumos už patalpų nuomą ir komunalinius patarnavimus; 
 biudžeto skola dėl grąžintino PVM ir kitų permokų arba grąžintinų sumų; 
 atskaitingų asmenų skolos;  
 sukauptos pajamos apmokėtinos per ateinančius metus; 
 ir kitos gautinos sumos; 

6. Piniginio turto apskaita 

7.1. Piniginiam turtui priskiriami visi įmonės kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigų ekvivalentai.  

7.2. Įmonės apskaitoje piniginis turtas nuo 2015-01-01 registruojamas eurais. 

7.3. Piniginis turtas įmonėje skirstomas į šias grupes:  

 pinigai kasoje;  
 pinigai banko sąskaitose; 
 pinigai kelyje. 

7.Nuosavo kapitalo apskaita 

7.1. Įmonės nuosavam kapitalui priskiriama: 

 įmonės savininko kapitalas 
 privalomasis rezervas; 
 perkainojimo rezervas (rezultatai) 
 kiti rezervai; 
 nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)   

7.2. Įstatinio kapitalo dydis yra lygus   įmonės įstatuose pasirašytai  sumai.  

7.3. Privalomasis rezervas sudaromas iš paskirstytinojo pelno ir naudojamas tik įmonės nuostoliams 
padengti. Jei privalomasis rezervas yra mažesnis kaip 1/10 įstatinio kapitalo, atskaitymai į šį rezervą 



yra privalomi ir negali būti mažesni kaip 1/20 grynojo pelno, kol bus pasiekta 1/10 bendrovės įstatinio 
kapitalo. 
7.4. Nepaskirstytasis pelnas skirstomas savivaldybės įstatymo tvarka. 
 

8. Įsipareigojimų apskaita 

8.1. Įsipareigojimams priskiriama prievolė, atsirandanti dėl atliktų ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, 
kuri turės būti įvykdyta ir kurios dydį galima objektyviai įvertinti. 
8.2. Įsipareigojimai grupuojami pagal jų privalomumą vykdyti: 

 ilgalaikiai įsipareigojimai – tie įsipareigojimai, kuriuos įmonį turės įvykdyti vėliau 
nei per ateinančius vienerius metus; 

 trumpalaikiai įsipareigojimai – tie įsipareigojimai, kurie turi būti įvykdyti per vieną 
įmonės įprastinės veiklos ciklą arba per dvylika mėnesių. 

8.3. Trumpalaikius įsipareigojimus sudaro: 

 įsipareigojimai prekių ir paslaugų tiekėjams; 
 gauti išankstiniai apmokėjimai. 
 ateinančių laikotarpių pajamos, pripažintinos uždirbtomis per ateinančius metus; 
 pelno mokesčio įsipareigojimai.  
 su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – darbo užmokestis, mokėtinos socialinio

 draudimo, garantinio fondo įmokos, mokėtinas gyventojų pajamų mokestis, 
atostoginių kaupimai ir kitos išmokos darbuotojams  

 kitos per dvylika mėnesių mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – mokėtini mokesčiai (ne-
kilnojamojo turto, aplinkos teršimo mokesčiai ir pan.) ir rinkliavos; 

 ir kitos mokėtinos sumos. 

9. Pajamos 

9.1. Pajamos pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada, 
kai uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Pajamomis nepripažįstami avansai ir kiti išanksti-
niai mokėjimai. Per ataskaitinį laikotarpį gautos įplaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse 
atvaizduojamos kaip įmonės įsipareigojimai.  
9.2. Pajamomis laikomas tik įmonės ekonominės veiklos padidėjimas, pasireiškiantis turto padidė-
jimu arba įsipareigojimų sumažėjimu . Pajamomis nepripažįstamos trečiųjų asmenų vardu gautos 
sumos, taip pat pridėtinės vertės mokestis, kompensuojamos arba grąžinamos sumos, nes tai nėra 
įmonės gaunama ekonominė nauda ir šios sumos nedidina nuosavo kapitalo.  

     9.3. Pajamos įvertinamos gauto arba gautino atlygio tikrąja verte.  

     9.4. Finansinėse ataskaitose pateikiamos grynosios pardavimo pajamos; 

     9.5. Įmonės tipinės veiklos pajamos yra prekių  ir (arba) paslaugų  pardavimo pajamos. 

     9.6. Įmonės tipinės veiklos pajamos laikomos uždirbtomis tada, kai įmonė parduoda prekes ir 
įvykdo pardavimo sutarties sąlygas, visą su prekėmis ir paslaugomis susijusią riziką.  

      9.7. Kitos veiklos pajamos Įmonėje yra: 

 pajamos už patalpų nuomą 

9.8 Parduodant prekes, teikiant paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kai atsiskaitymo mo-
mentas nesutampa su prekių pardavimo momentu, pardavimas įforminamas  PVM sąskaita faktūra. 

9.9. Parduodant prekes, teikiant paslaugas įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kai už parduodamas 
prekes atsiskaitoma iš karto, be 10.8 punkte nurodyto dokumento, papildomai išrašomas kasos aparato 
kvitas, kasos pajamų orderis arba pinigų priėmimo kvitas. 



9.10. Parduodant prekes, teikiant paslaugas gyventojams, pardavimas įforminamas kasos aparato 
kvitu,  pinigų priėmimo kvitu. 

10. Sąnaudos 

10.1. Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės su-
mažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu per ataskaitinį laikotarpį, kai dėl to sumažėja nuosavas kapi-
talas, išskyrus tiesioginį jo sumažinimą. 

10.2. Sąnaudomis pripažįstama tik ta išlaidų dalis, kuri yra patirta uždirbant ataskaitinio laikotarpio 
pajamas arba negali būti siejama su ateinančių laikotarpių pajamų uždirbimu. Sąnaudos, tenkančios 
skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks įmonei 
ekonominės naudos. 

10.3. Registruojant sąnaudas apskaitoje, jos pripažįstamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginimo prin-
cipais, tą ataskaitinį laikotarpį, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų 
išleidimo laiką. 

10.4. Sąnaudos patikimai įvertinamos sumokėto ar mokėtino atlygio tikrąja verte.  

10.5. Sąnaudos Įmonėje skirstomos į šias grupes:  

 parduotų prekių savikaina; 
 veiklos sąnaudos; 

Parduotų prekių savikainai priskiriamos visos išlaidos, susijusios su prekių pardavimu ir paslaugų tei-
kimu, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai galima priskirti konkrečių prekių pardavimui ar paslaugų teiki-
mui. Parduotų prekių savikaina įtraukiama į apskaitą sąskaitoje 

Veiklos sąnaudoms priskiriamos išlaidos, susijusios su visa tipine įmonės veikla per ataskaitinį laiko-
tarpį, neatsižvelgiant į pardavimų apimtį.  

10.6 Veiklos sąnaudos skirstomos į šias grupes: 

 pardavimų sąnaudos; 
 bendrosios ir administracinės sąnaudos; 
 kitos veiklos sąnaudos; 
 finansinės-investicinės veiklos sąnaudos. 

10.7. Kitos veiklos sąnaudoms priskiriamios sąnaudos, kurios Pelno mokesčio deklaracijoje 
traukiamos į apmokestinamąjį pelną nemažinančių sąnaudų eilutese. Ją detalizuoja šios subsąskaitos: 

 draudimo išmokų kompensuotos sąnaudos 
 trūkumas 
 kitos sąnaudos nemažinančios apmokestinamojo pelno 

10.8. Bendrosioms ir administracinėms sąnaudoms priskiriamos išlaidos:  

 administracinių ir bendrai naudojamų patalpų išlaikymas, nuoma ar nusidėvėjimas;  
 įmonės reprezentavimo išlaidos;  
 įvairūs, išskyrus pelno, mokesčiai , susiję su tipine veikla;  
 įmonės ir jos padalinių valdančiojo ir aptarnaujančiojo personalo darbo užmokestis ir socialinio 

draudimo įmokos;  
 abejotinų skolų sąnaudos; 
 kitos mokėtinos išlaidos. 

10.9. Sąnaudos pripažįstamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansinių ataskaitų 
rinkinyje tą patį ataskaitinį laikotarpį, kurį buvo patirtos. 

 



2021 M. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 

Atkreipiame dėmesį, kad palyginamosios informacijos dalyje pateikiama informacija yra iš iki 
pertvarkymo veikusios Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „ Debreceno vaistinė“ 2020 m. 
finansinių ataskaitų rinkinio. 
 

1.ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS 

Per ataskaitinį laikotarpį  materialaus ilgalaikio turto neįsigyta. Ilgalaikio materialaus turto pokyčiai  
finansinių metų eigoje (Eur). 

Rodikliai 
Pastatai ir 
statiniai 

Kitas materialus 
turtas Iš viso: 

Likutinė vertė praėjusių metų pabaigoje 2020-12-
31 53158 641 53799 
a)Įsigijimo savikaina    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2020-12-31 91538 31371 122909 
Finansinių metų pokyčiai:    
    turto įsigijimas    
    perleistas ir nurašytas turtas (-)    
    perrašymai iš vieno straipsnio į kitą +/(-)    
Finansinių metų pabaigoje 2020-12-31 91538 31371 122909 
b) Perkainojimas    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2020-12-31    
Finansinių metų pokyčiai:    
    vertės padidėjimas(sumažėjimas) +/(-) 511000 1660  
    kitiems asmenims perleisto ir nurašyto  turto(-)    
   perrašymai iš vieno straipsnio į kitą */(-)    
Finansinių metų pabaigoje 2021-12-31    
c) Nusidėvėjimas    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje 2021-12-31 510163 1241 511404 
Finansinių metų pokyčiai:    
    finansinių metų nusidėvėjimas 838 419 1257 
    atstatantys įrašai (-)    
    kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto 
nusidėvėjimas(-)    
    perrašymai iš vieno straipsnio į kitą    
Finansinių metų pabaigoje 2021-12-31 510163 1241 511404 
d)Vertės sumažėjimas    
Praėjusių finansinių metų pabaigoje    
Finansinių metų pokyčiai:    
    vertės padidėjimas (sumažėjimas) +/(-)    
    atstatantys įrašai (-)    
    kitiems asmenims perleisto ir nurašyto turto(-)    
    perrašymai iš vieno straipsnio į kitą    
Finansinių metų pabaigoje 0 0 0 
d) Likutinė vertė finansinių metų 
pabaigoje(a)+(b)-(c)-(d) 510163 1241 511404 

 

Ilgalaikis materialus turtas nėra įkeistas. Perkainavimas atliktas 2021-12-13 d.  

Įmonė naudoja kitą ilgalaikį nudėvėtą turtą, kurio vertė 31371 Eur. 

 



2. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 
 

Atsargas finansinėje atskaitomybėje sudaro: prekės, skirtos perparduoti. Kartą metuose atliekama 
atsargų inventorizacija mažmenine ir didmenine kaina ir perskaičiuojamas atsargų likutis pagal atsargų 
įkainojimo metodą. Ataskaitinių 2021 metų pabaigoje atsargų likutis sudarė  47446 Eur.,  2020 metų  
pabaigoje 53797 Eur., kas sudaro 14,9 %  mažiau nei 2020 metais. Nuvertėjusių atsargų nėra. 
 

Rodikliai Žaliavos ir 
komplektavim

o gaminiai 

Pirktos prekės, 
skirtos perpar- 

duoti 

Ilgalaikis turtas, 
skirtas parduoti 

Iš viso: 

a) Atsargų įsigijimo savikaina         
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje 2020-12-31   53797   53797 
Finansinių metų pabaigoje 
2021-12-31   47446   47446 
b) Nukainojimas iki grynosios 
galimo realizavimo vertės 
(atstatymas)        
Praėjusių finansinių metų 
pabaigoje        
Finansinių metų pabaigoje        
c) Grynoji galimo realizavimo 
vertė finansinių metų pabaigoje 
(a) - (b)  47446  47446 

 

2.1. Būsimų laikotarpių sąnaudos . (Eur). 

Rodikliai Finansiniai metai 
2021-12-31 

Praėję finansiniai metai 
2020-12-31 

Įmonės turto draudimas 56 55 
Kasos aparatų priežiūra 0 0 
Viso būsimų laikotarpių sąnaudų: 56 55 

 

3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 

  
Pirkėjų skolos (Eur) 

Rodikliai 
Finansiniai metai 
2021-12-31 

Praėję finansiniai metai 
2020-12-31 

Teritorinė ligonių kasa 10774 4554 
Kiti pirkėjai 9873 7462 
Iš viso: 20647 12016 

 

 
  

Abejotinų ir beviltiškų skolų nėra. 

 Kitos gautinos sumos (Eur) 

Rodikliai 
Finansiniai metai 
2021-12-31 

Praėję finansiniai metai 
2020-12-31 

UAB "Naujakiemio“ vaistinė 397 1052 
Viso: 397 1052 

 



UAB“Naujakiemio vaistinė“ pagal taikos sutartį Nr. J9-331 su Klaipėdos miesto savivaldybės 
administracija neįvykdė įsipareigojimų ir iki 2019-12-31 liko nepadengta skolos suma 5130,77 Eur. 
UAB“Naujakiemio vaistinė“ iškelta restruktūrizacijos byla.  

4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI 

Pinigai (Eur) 
 

Rodikliai 

Finansiniai 
metai 
2021-12-31 

Praėję finansiniai 
metai 
2020-12-31 

Pinigai  banke 0 0 
Pinigai kasoje 1911 1326 
Pinigai kelyje 758 577 
Iš viso: 2669 1903 

 

5. NUOSAVAS KAPITALAS 

2021 m. gruodžio 13 d. įregistruoti juridinių asmenų registre UAB „Debreceno vaistinė“ įstatai. 
Įstatinis kapitalas 512660 Eur. Bendrovės įstatinis kapitalas padalytas į 51266 vnt. paprastųjų vardinių 
akcijų. Bendrovės akcijos nominali vertė yra 10 Eur. Privalomas kapitalo rezervas gali būti 
panaudojamas tik įmonės nuostoliams dengti.  
Nuosavo kapitalo sudėtis (Eur) 

Rodikliai 
Finansiniai metai 
2021-12-31 

Įstatinis kapitalas 512660 
Perkainavimo rezervas 19435 
Įstatymu numatytas rezervas 13012 
Nepaskirstytas pelnas(nuostolis) praėjusių mok.laikot. 0 
Nepaskirstytas pelnas(nuostolis) einamojo mok.laikot. 1387 
Iš viso: 546494 

Pelno paskirstymas 1 priede. 

6. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI 
ĮSIPAREIGOJIMAI 

Ilgalaikių skolų bei finansinių įsipareigojimų bendrovė neturi.  

Trumpalaikes skolas sudaro vaistų tiekėjams ir įmonėms teikiančioms paslaugas skolos. Skolų likučiai 
ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suderinami, pasirašant skolų suderinimo aktus. Didmeninės įmonės, 
tiekiančios vaistus, sutartyse numato skolų apmokėjimo atidėjimus, kurios būna iki 90 dienų. Ieškinių 
dėl skolų apmokėjimo ir pagal tiekėjų duotus apmokėjimo rašytinius ir žodinius terminus pradelstų 
skolų nėra.  

Skolos prekių tiekėjams  

  Mokėtina Mokėtina 

Pavadinimas 
Suma  
2021-12-31 

Suma  
2020-12-31 

Skolos tiekėjams 24257 29533 
Įsipareigojimai Valstybinei mokesčių inspekcijai – 
GPM, PVM 17 0 
Įsipareigojimai Sodrai 0 0 



Atostogų kaupiniai 7785 3537 
Kitų tiekėjų skolos 4117 4427 
Viso 35976 37497 

 

7. FINANSINIAI RYŠIAI SU ĮMONĖS VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS 

Įmonės finansinių ryšių su įmonės vadovais sudėtis parodyta lentelėje. Paskolų, garantijų 
neatlygintinai perduoto turto ar kitokių su darbo santykiais susijusių išmokų vadovams bei kitiems 
susijusiems asmenims per ataskaitinį laikotarpį ir per praėjusius finansinius metus nebuvo. 

Finansiniai ryšiai su įmonės vadovais ir kitais susijusiais asmenimis  
  

Rodikliai 
Finansiniai metai 
2021-12-31 

Praėję finansiniai metai 
2020-12-31 

Per metus priskaičiuotos sumos susijusios    
su darbo santykiais: 29894  29169 
1.Vadovui 29894  29169 

Atlyginimas vadovui nustatomas vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos 
direktoriaus įsakymu Nr. AD2-2412, 2020-12-08 d. – 2300 Eur. 

8. PARDAVIMO PAJAMOS 

Pajamų sandara  

Rodikliai Finansiniai metai  
2021-12-31 

Praėję finansiniai metai 
2020-12-31 

Pardavimai per kasą 481037 472722 
Pardavimai pagal TLK 
kompensuojamus        receptus 

62424 47267 

Parduota gydymo įstaigoms ir 
įmonėms 

29282 33046 

Viso pardavimo pajamos 572743 533035 
 

2021 metais didėjo pajamos pagal individualiai gaminamų vaistų receptus. Tai teigiamai atsiliepė 
įmonės pelningumui. 

9. KITOS PAJAMOS 

Kitos pajamas sudaro pajamos iš patalpų nuomos, bei kitos netipinės veiklos pajamos.  

Rodikliai 
Finansiniai metai  
2021-12-31 

Praėję finansiniai metai  
2020-12-31 

Kitos pajamos – nuoma patalpų 9397 8238 
Viso kitų pajamų 9397 8238 

 

10. SĄNAUDOS  

Sąnaudos  

Rodikliai 
Finansiniai metai 
2021-12-31 

Praėję finansiniai metai  
2020-12-31 

Parduotų prekių savikaina 338852 306854 
Pardavimo sąnaudos 162011 158946 
Bendrosios ir administracinės sąnaudos 79740 74186 
Iš viso  sąnaudų 580603 539986 

 



11. PELNO MOKESTIS 

2021 metais įmonė uždirbo 1537  Eur.  pelno. Iš jo priskaitoma 231 Eur.  pelno mokesčio.  

12. POATASKAITINIAI ĮVYKIAI  

2022 metų vasario 23 d. prasidėjęs karas Ukrainoje įtakos 2021 m. bendrovės finansinių ataskaitų 
rinkiniui neturėjo. Karo įtaka 2022 metų finansinių ataskaitų rinkiniui kol kas neaiški. 

 

 

Direktorius         Justinas Ščėsna 

 

Vyr. Buhalterė         Ramutė Mikulskienė 
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I. INFORMACIJA APIE IMON4

1.1. Bendrovds teisind forma ir registravimo vieta

fmonds pavadinimas UAB ,,Debreceno vaistine,,

[statinis kapitalas 512660 Eur.

Buveinds adresas Taikos prosp. 1014-4, Klaipeda, LT-g4t9g
Tel. Nr. 8 (46) 346105

Elektroniniopa5toadresas debrecenasl0l@gmail.gom

|monds teisind forma uZdaroji akcine bendrove

fregistravimo data ir vieta Klaipedos S. f. ,,Debreceno vaistineoo iregistruota miesto

valdyboje 1993 11 05, rejestro Nr.S[ 93-35

fmonOs kodas 140786S82

PVM mokOtojo kodas LT407868811

fmonds steigdjas - Klaipedos miesto savivaldybe.

Vaistinds vadovas - Justinas Sdesna (nuo 2018-01-10).



2. fmonds istorija

Klaipedos miesto savivaldybes imone ,,Debreceno vaistind" fregistruota Klaipedos

miesto valdyboje 1993 11 05, rejestro Nr. SI 93-35, adresu Taikos prospektas Nr,l0lA-4, Klaipecla.

Vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2013 m. liepos I I d. sutarties

Nr.16-463 nutraukimo sutartimi savivaldybes imone ,,Debreceno vaistine" nutrauktas koncesininko

,,Naujakiemio vaistine" valdymas ir imong perima valdyti Klaipedos miesto savivaldybe.

Pagal Taikos sutarti 2014 m. kovo 10 d. Nr. J-331 buvgs koncesininkas UAB

"Naujakiemio vaistine" buvo ipareigota padengti per koncesijos laikotarpi padarytus nuostolius

vaistinei. Tadiau 5i suma iki 2020 metq buvo padengta dalinai.

[gyvendinant Klaipedos m. savivaldybes tarybos 2Ol7 m. birZelio 29 d. sprendim4 Nr. T2-152

,,Del sutikimo reorganizuoti Klaipedos miesto savivaldybes imonE ,,Sportininkq vaistine,,, bei

Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus isakym4 Nr.AD1-gO4 2018-04-12 ,,Ddl
Klaipedos miesto savivaldybes imones ,,Sportininkq vaistine" reorganizavimo prijungimo bldu prie

Klaipedos miesto savivaldybes imones ,,Debreceno vaistine" veiksmq, priernoniq plano patvirtinimo,,

informuojame, kad reorganizavime dalyvauja Klaipedos miesto savivaldybes imone ,,sportininkq
vaistine" ir Klaipedos miesto savivaldybes imone,,Debreceno vaistine,,

Po reorganizavimo lieka, ir tgsia veikl4, vienas juridinis asmuo - Klaipedos miesto

savivaldybes imone ,,Debreceno vaistind" .

2018 metq rugsejo 28 d. Klaipedos m. V{ Registrq centro Klaipedos frliale iregistruota S. f.
"Debreceno vaistind" turto patikejimo teise.

Patalpos, kuriose isikDrusi vaistine, adresu Taikos pr. Nr.l01A-4, Klaipedoje, 2005 m.

kovo men' 28 d' sprendimu Nr.1- 1 1 8 Klaipedos miesto savivaldybe suteike S{ "Debreceno vaistine,,

savivaldybes turtE valdyti ir naudoti patikejimo teise. 2020 m. imone yra pefivarkymo statr-rse iS

savivaldybes imones i uLdarqa, akcing bendrovg pagal savivaldybes administracijos direktoriaus

isakym4 AD2-1755 2020-10-02, tikimes 2021 m. savivaldybes dispozicine imone bus uZdarosios

akcines bendroves statuse .

Vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2021 m. rugsejo 30 d. sprendimu Nr. T2-

214 ,,Ddl Klaipedos miesto savivaldybes tarybos 2020 m. geguZes 21 d. sprendimo Nr. TZ-:-0Z ,,Del
Klaipedos miesto savivaldybei nuosavybes teise priklausandio turto investavimo, formuojant uZdarosios

akcines bendroves ,,Debreceno vaistind" istatini kapital4" pakeitimo", Savivaldybes administracijos

direktoriaus 2021 m. spalio 7 d. isakymu Nr. AD2-1944,,DeI Klaipedos miesto savivaldybes

administracijos direktoriaus 2020 m. spalio 2 d. isakymo Nr. AD2-1755 ,,Del Klaipedos miesto

savivaldybes imones ,,Debreceno vaistine" pertvarkym o i uLdarqE akcinE bendrovE", 2O2l m. gruodZio

l3 d. iregistruoti juridiniq asmenq registre UAB ,,Debreceno vaistine" fstatai.



1.3. Veiklos apraSas, verslo modelis

Visa bendroves veikla atsispindi licencijq apraSe.

Bendrovei suteiktos licencijos:

'/ licencij4 uZsiimti t'armacine veikla ( turime teisg isigyti vaistinius preparatus ir jais disponuoti,

prekiauti )

'/ gamybines vaistines veiklos licencij4 - musq pagrindine veikla (kontroliuoti vaistinirl

preparatq kokybg , juos sandeliuoti ruo5ti - gaminti , i5duoti-parduoti fiziniams, juridiniams

asmenims ) Garnybine visuomenes vaistind.

'/ licencij4 farmacinei veiklai su narkotiniais ir psichotropiniais vaistais bei vaistilemis

medZiagomis.

{mone turi leidimus ir paZymejimus:

'/ isigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingqj4 medLiagE, naudoti nuocling4sias medZiagas.

(kartais naudojama kaip veiklioji vaistine medZiaga vaistrtr gamybai, juk Zinoma , kad didele

vaistq dalis yra kilg i5 nuodrl, net t4 vaizdi5kai rodo vaistiniq ,,Zalios gyvates" Zenklas,

privalomas pagabinti prie kiekvienos vaistines.
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'/ isigyti , parduoti ar kitaip perleisti nuodingqi4 mediliagq, naudoti nuoding4sias medZiagas.

higienos leidimq ( reikalingas versti [kine - komercine veikla),

'/ maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo [mone savo veikloje vadovaujasi LR teises aktais ;

Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Valstybes il savivaldybes imoniq istatymu,

imones istatais, Darbo kodeksu, Lietuvos respublikos Farmacines veiklos istatymu ,

duomenq apsaugos bei kitais teises aktais, reglamentuojandiais farmacijos, bei imoniq
veikl4.

Bendroves pagrindine veikla - vaistiniq gaminandiq ir parduodandiq vaistus veikla.
Bendrove gamina vaistus gydymo istaigoms, gyventojams pagal individ.ualius gydytojq i5ra5ytus

receptus. Su gydyrno istaigornis sudaromos vaistq tiekimo sutartys. Pirkejai surandami dalyvau.iant

vie5uosiuose pirkimuose. |mone naudojasi Centrines vie5qjq pirkimq informacines sistemos

priemonemis, arba pagal supaprastintas vie5qjrl pirkimq vykdymo taisykles, stengiamasi iilaikyti per

eilg metq sukurt4 rink4 ir j4 plesti.
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Verslo modelis

Mieste yra dvi vaistines (dabar vienai savivaldybes imonei priklausandios), gaminandios

vaistus pagal individualius receptus, vaistine turi pastovius ir specifinius pirkejus, kuriems reikalingi

Sie vaistai pagaminami tai padiai dienai, nes kitos vaistines vidutini5kai per 2 paras turi galimybg

padaryti ir pristatyti gaminamuosius vaistinius preparatus pacientui Klaipedoje, nes juos gamina

Vilniuje ar Kaune (kas apsprendLia laiko, kainos, kokybes blogejim4 konkurentq produkcijos). Verslo
sekmes ir vie5o intereso suderinimas yra bltent Sio veiklos modelio puoselejimas .

veiklos aprasas 2020 metams. Svarbfis ivykiai po finansiniq metq.
./ fsigyti trys kondicionieriai darbo s?lygr+ pagerinimui.

'/ iSbandyta 9 menesius aktyvumas- reklama ,,Facebook", nedave pakankamos nauclos fmonei,
mokestis uZ reklam4 didesnis nei pritrauktq klientq pelnas.

'/ trediu etapu, kaip ir 2021 m., atnaujinta dalis informacines technikos (kompiuteriai,

spausdintuvai).

'/ [diegta falsifikuotq vaistq tikrinimo sistema, privaloma pagal EPT direktyv4. paai5kinimas,

(augant falsilikuotq vaisltl rizikai tiek Lietuv<rje, tiek visame pasaulyje. buvo priirnta [u-urp.s
Parlamento ir Tarybos dilektyva 20111621i5 (Iralsilikuotq vaistq clirektyv.), kurioje

numalytos priernones. padesiandios r"rZkirsti keli4 nelegalitl vaistq patekirnui i m[sq rinkas).

'/ Atliktas profesines rizikos vertinimas pagal LR darbuotojq saugos ir sveikatos istatymo l9
str., 2dalies 1 punkt4 ir LR SAM 2012-10-25 isakymu Nr.Al -457|y-961, 4 punktas.

'/ {montuota , pirmuoju etapu , vaizdo stebejimo kamera su ekraniukais iS pirmojo auk5to

koridoriaus klientams, kuriems sunku uZlipti i antr4 aukstq susisiekti su aptarnaujandiais

farmacininkais.

Pirminis tikslas - aprDpinti Klaipedos miesto ir apskrities gyventojus gaminamaisiais

(ekstemporalais, individualiai gaminamais) vaistais , pagal gydytojq i5rasomus receptus per

trumpiausi4 imanom4 laik4 ir i5 auk5diausios kokybes Zaliavq. Yra tiesioginis Klaipedos regiono

poreikis ekstemporaliesiems vaistams - [miems sveikatos negalavimams.

AprDpinti garninamais vaistais bei skiediniais Klaipedos miesto ir Klaipedos apskrities gydymo

fstaigas. B[tent vaistq gamybos pletojimas yra pagrindine jmones veiklos misija, kuri skiriasi nuo

kitq, iprstq , tinkliniq vaistiniq veiklos;
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AtsiZvelgiant i gyventojq bei fmoniq, fstaigq, organizacijq poreiki, uztikrinti vaistiniq preparatq
gamybq, pardavim4 (iSdavimfl ir teikiamq farmaciniq paslaugq kokybg bei kiekybg. Tenkinti
Klaipedos miesto vie5qii interes4, dirbant pelningai.

II. STRATEGIJA IR JOS IGYVENDINIMAS
2.1. |monds misija, vizija, tikslai

Misija:

' aprupinti Klaipedos miesto ir apskrities gyventojus medikamentais ir individualiai ga-

minamais vaistais pagal gydytojq iSra5omus receptus;

' aprupinti garninamais vaistais bei skiediniais Klaipedos miesto ir Klaipedos apskrities

gydymo istaigas. Bltent vaistq gamybos pletojimas yra pagrindine imones veiklos mi-
sija, kuri skiriasi nuo kitq vaistiniq veiklos;

' atsiLvelgiant i gyventojq bei imoniq, istaigq, organizacijq poreiki, uZtikrinti vaistiniq
preparatq gamyb4, pardavim4 (iSdavimfl ir teikiamq farmaciniq paslaugq kokybg bei

kiekybg. Tenkinti Klaipedos miesto viesEji interes4.

Yizija:

UAB ,,Debreceno vaistine" visame mieste veikianti moderni, gerai organizuota,

kompetentinga, konkurencinga, savarankiSka, visuomenes poreikius ir interesus atitinkanti

imone, lyderiaujanti vaistq gamybos ir pardavimo paslaugq teikimo sferose.

Tikslai:

'/ siekti imones savininko nustatytq l[kesdiq, veiklos tikslq ir f]nansiniq veiklos efektyvurno

rodikliq pasiekimo;

,/ Efektyviai iSnaudoti ZmogiSkuosius iSteklius;

'/ SumaZinti patalpq iSlaikymo s4naudas;

,/ Gauti pajamq i5 nenaudojamq patalpq nuomos;
,/ MaLinti parduodamq prekiq savikain4;

,/ Taupiai naudoti Laliavas ir kit4 turt4;
,/ Strateginiams tikslams igyvendinti:
./ Ieskoti galimybiq vaistus isigyti maZesnemis kainomis;
,/ Kelti darbuotojq kvalifikacij4;

'/ Didinti darbo na5um4, i5naudojant naujausias technologijas ir klientq aptarnavimo
priemones.

2.2. Yeiklos planai ir prognozds

Bendrove dirba dideles korumpuotos konkurencijos s4lygomis, nes didieji vaistiniq
tinklai (konkrediai UAB "Nemuno vaistine") lobistiniq struktlrq mechanizmais naikina buvusius



istatymus, kurie nubreZia ribas sveikai konkurencijai rinkos pasi[los ivairovei ir vaistiniq veiklos

licencijq principams , vaizduodami suvereniteto turdjim4 farmacijos rinkoje . Didieji vaistiniq tinklai
taip pat turi savo didmenininkus, savo lobistines, marketingines, personalo vadybos komandas, kas

jiems duoda gali4 manipuliuoti vie5qia nuomone ir vidine darbuotojq profesine, farmacijos nuomone,

nesiskaitant su maZq imoniq veikla , humanistiniais principais . Tokiais pagrindiniais metodais vyksta

,,r[Siq - ivairoves" naikinimas rinkoje , iteisinamas ekonominis smurtas . Tiesiogiai imones veikl4

ilgalaiki5kai neigiamai liediantis istatymo,,iibraukimas,,:

LIETUVOS RESPUBLIKOS

FARMACIJOS ISTATYMO NR. X-709 38 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ISTATYMAS 201 8 rn. geguZes 24 d. Nr. XIII- 1 193

Vilnius 1 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 38 straipsni ir ji i5destyti taip:

,,38 straipsnis. Vaistines veiklos licencijos i5davimo principai

Vaistines veiklos licencija i5duodama tik nurodytos rfiSies veiklai vykdyti ir tik juridinio

asmens paraiSkoje nurodytose patalpose."

Skelbiu ij Lietuvos Respublikos Seimo priimtq jstatymq.

Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite ( komentaras : iki Siol neZinojau, kad

prezidente turi farmacing kompetencij4) ,

lstatymas buvgs priei ij ,,iibraukimq" ;

38 straipsnis. vaistines veiklos licencijos isdavimo principai

Vaistines veiklos licencija i5duodama tik nurodytos r[Sies veiklai vykdyti ir tik juridinio

asmens parai5koje nurodytose patalpose. Vykdyti veikl4 tame padiame pastate ar tuo padiu adresu,

i5skyrus sveikatos prieZirlros istaigas, iSduodama tik viena vaistines veiklos licencija.

Sio istatymo i5braukimas duoda vaistiniq tinklams galimybg atimti rinkos dali ,kurioje yra maZosios

vaistines . Mlsq imones atveju yra atimama iprastq vaistines asortimento prekiq didele dalis , nes jau

nuo 2016-09-02 dienos dar nelegaliai (iki 2018-05-24 istatymo pakeitirno) pagal LR fbrmacijos

istatym4 X-709, jau adresu Taikos pr.l01-5 veike,,Camelia" vaistine, kuri apiple5e mDsq imones
rinkos dali ir tai daro iki Sios dienos.

Pagrindine strategija - planas - atnaujinti Klaipedos regiono gydytojq, sveikatos specialistq

supratim4 apie ekstemporaliuosius vaistus, kaip alternatyv4 fabrikiniams vaistams.

Sios spec. rinkos ni5os atgaivinimas yra imones gyvavimo garantas iS kurio stiebiasi visi

ekonominiai, piliediq sveikatos, abipusiai naudingi santykiai.

Vidiniai rizikos veiksniai (pagrindiniai i5oriniai veiksniai yra aptafti,,svarbitl ivykiq" skyriuje)

Zmogi5kqjq i5tekliq izika :

Personalo senejimas, del to - aptarnavimo lankstumo stoka, klientq praradimas del

stambiqjq vaistiniq tinklq reklamos ir viesosios nuomonrjs formavimo. I5eitis maLai imonei _

personalo paskirstymas, kaita. Gamybos skyriui, kur nera tiesioginio s4lydio su klientais, paskirti

garbaus amZiaus personal4, aptarnavimo skyriui - jaunesne darbuotojq karla. Tai ir daroma.



Numatomos investicij os.

Investavimo prieZastys tiesiogiai susijusios su minimaliais veiklos technines bazes ir informacines

sklaidos palaikymais (bazines investicijos) :

'/ Modernizuoti vaistq gamybos irenginius - 2500 Eur. autoklavas arba ir svarstykles.

'/ Infbrmacijos platinimui apie individualios vaistq gamybos paslaug4, specializacrjE toje srity.je,

gyventojams ir gydytojams skirti apie 2000 Eur. Informacineje medZiagoje nurodoma, jei

reikia gaminamq vaistq fotmos, esamos Zaliavos, receptflra specialistams.

,/ pastato fbsado remontas - 3000 Eur.

III. FINANSINIU REZULTATU ANALIZE

3.1. Bendrovds finansiniq ataskaitq pagrindiniq straipsniq pokyiiq analiz|202l m,

Vaistines balanso straipsniq pokydiai per 2020 - 2021metus, pateikiami 1 grafike

I grafikas

2021 m. balanso pokyciai

511404
llgalaikis turtas

Trumpalaikis turtas
71160

70764
s2020 m.

t:t2021 m.

[statinis kapitalas

100000 200000

Eurai

300000 400000 500000 600000

2021 m. gruodZio 3 1 d. ilgalaikio materialaus turto (pastato) verte - 5 1 0163 Eur.

Lyginant su2020 metais, padidejo 457605Bur.

{mones trumpalaikis turlas 2021 m. gruodZio 31 d. buvo 71160 Eur. Lyginant su 2020

metais, padidejo 396 Eur (atsargos sumaZejo 8348 Eur, per vienus metus gautinos sumos - 397 Eur.

DidZiausi4 trumpalaikio turto pokyti leme 8632 Eur. padidejusios pirkejq skolos: 2O2l m. gruodZio

Eil.

Nr.
Balanso straipsniai 2021 nt. 2020m. Pokytis

Eur Proc.
I Ilgalaikis hrtas 511404 53799 -1437 -2,6
2. Trumpalaikis turtas 7 1160 70764 +396 +0,56
J. Istatinis kapitalas 512660 73235 439425 +600



3l d. jos sudare 20647 Ettr,2020 m. gruoclZio 31 d, - 12015 Eur. Daugiausiai irnonei buvo skolinga
Teritorine ligonitl kasa - 10i74 Ew.

Pelno (nnostoliq) ataskaitos grafikas pateikiama s 2020-2021 metq 2 grafike.

2 grafikas

PardaMmo pajamos

Pardavimo savikaina a2020 m.

2021 m.

Grynasis pelnas

100000 200000 300000

Eur

400000 500000 600000

garnybos

Pajamos

UAB ,,Debreceno vaistin6,, pardavirro pa

ir pardavirno - 2021 metais, lyginant su 2020 metais, padidejo 3970g Eur
i5 kitos veiklos (vaistines patalprl nuomos) padiclejo 1159 Eur (14 %).

- vaistq

( 7,5 %).

savikaina

8424 Eur

padidejo

Bendroves s?naudos 2021 metais, lyginant su 2020 metais (pardavimo
padidejo 32098 Eur (10,5% ); veiklos (bendrosios ir administracines) s4naudos padidejo
(9,2%).

2021 metais bendrasis pelnas, lyginant su 2020 metais padidejo 3,5 %o; grynasis pelnas

26,\Yo.

Pelno grafikas 2020-2021metq pateikiarni 3 grafike.

Apyvartos-pelno pokytis procentais pateikiami 4 grafike.

Pelno ataskaitos pokyciai 2021 rnetais

Eil.

Nr.
Rod iklis/lai l<otarpis 2021m. 2020 m. Pokytis

Eur Proc.
I Pardavirno paiar.nos 572743 53303s 39708 1<
2. Pardavimo savikaina 3 3 8952 306854 32098 t0,5
3. Bendrasis pelnas

(nuostoliai)
226t81 226181 76t0 3,4

4. I(itos veil<los paiantos 9397 823 8 I 159 14,0
5. Veiklos sanaudos 24ts56 233132 8424 9,2
6. Pelno nlokestis 1^< 193 268 5rn
7. Grynasis pelnas

(nLrostoliai)
1387 1094 293 26,8

8389S2

t;



3 grafikas

ICck*e6ioy$thi I0ebrec.aofdiifas $fenoras lfmfenla

Apyvartr,slpelno pokytis (Vo)

4 grafikas

tr(

IV. PAGRINDINIAI RODIKLIAI

ffi



Nr. efektyvumo rodikliai vienetas

(per metus)

ama reik5me 2021m. 2020 m.

1 Nuosavyb€s gr4Za (ROE)
Nuosalybes

grAZa=(Grynasis

pelnas,Atruosavas

kapitalas)* 100

Proc. >7Yo 0,25 1,5

2. Bendrasis pelningumas
Bendrasis pelningumas =
(pardavimo pajamos-

pardavimo savikaina /
pardavimo paiamos)* I 00

Proc. >3sYo 40,82 42,43

fsiskolinimq koeficientas
fsiskolinimo koeficientas =

f sipareigoi imai / Turtas
Koef. Tarp 0,2-0,5 0,07 0,30

4. Turto apyvartumo rodiklis
Pardavimo oai amos/Turtas Koef. Tarp 3-5

1,12

428
5. Bendrasis likvidumas

Trumpalaikis

turtas/trumpalaikiai

isipareieoiimai

Koef. Tarp 1,2-2 1,97 1,9

2021 metais nuosavybes grqZa buvo 0,25o/o. Lyginant su 2020 metais -l,5oA sumaZejo -
83,3Yo.

2021 metais bendrojo pardavimo pelningumo rodiklis buvo 40,82 yo. palyginus su
2020 m.Sis rodiklis Siek tiek sumaZejo, tadiau buvo stabilus (2020 m. buvo 42,43 %).

2021 metais isiskolinimq koeficientas - 0,07,2020 metais - 0,3. Kiekvienai imonei
svarbiausia yta sugebeti ivykdyti savo isipareigojimus. Sugebejimas ivykdyti isipareigojimus
priklauso nuo mokumo.

2027 metais viso turto apyvartumo rodiklis - l,T2,palyginus su2020 m.73,8 sumaZejo.
2021 metais bendrojo likvidumo koeficientas (rodiklis) buvo 1 .97. palyginus su 2020 m.

Sis rodiklis Siek tiek padidejo (2020 m. - 1,9).

V. RIZIKOS VEIKSNIAI

r' Tinkliniq vaistiniq konkurencija - spaudimas.

'/ Nepalanki istatimine baze i5saugoti maZuosius verslo subjektus , neapsauganti nuo lobistq.r' Gydyrno istaigq ,gydytojq darbo metodq sukonvejerinimas.

vr. IMONES VALDYMO STRUKTI_IRA

{mones organai yra Sie:

[mones savininko teises ir pareigas igyvendinanti institucija - Klaipedos miesto savivaldybes

administracijos direktorius. Vienasmenis valdymo organas - imones vadovas.

L



lmonds valdymo struktUra

lmon6s
vadovas

1

Buhalterd Vaistinink6s

Fasautoja

I

\
Apskaitinink6

-

Sanita16

Bendrove igy.ia civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas lgyvendina per imones vadov4.

fmones vadovas ir valdybos nariai turi vengti situacijos, kad jll asmeniniai interesai prie5tarautrl ar
galetq prieStarauti imones interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys ir imones vadovas
per 10 dienq privalo apie tai ra5tu prane5ti imones savininko teises ir pareigas igyvendinandiai
institucijai.

fmones organai privalo veikti imones naudai, laikytis fstatymq bei kitq teises aktq ir vadovautis

imones istatais. fmones organai neturi teises priirnti sprendimq ar atlikti kitq veiksmtl, kurie
akivaizdLiai vir5ija normali4 gamybing uking rizikq at yra akivaizd,Liai nuostolingi. Koliagialus
prieZilros organas nesudaromas del labai mai, imones dydzio.

VII. DARBO UZMOKESTIS IR PERSONALAS
2021 m. Darbuotojq skaidius , pasiskirstymas pagal amLi,4, issilavinimE, lyti, sta2q:

mi.i3
"l

a

Darbuotojq skaidius,
lyis

Vidutinis menesinis 1

darbotojo darbo
uZmokestis Eur/men.

Pareigybe, i5silavinirnas Darbo vieta

2 darb. 2909 [mones vadovas - farmacines
veiklos vadovas, auk5tasis
universitetinis

Sportininkq 9.16-27,
Taikos pr.101,{-4

2 darb. 3456 Vaistininke, auk5tasis
universitetinis

Sportininkq 9.16-27,
Taikos pr.101A-4

4 darb. 2145 Farmakotechnike, auk5tesnysis Sportininkq 9.16-27,
Taikos pr.l014-4

1



3 darb. 750 Fasuotoja - valytoja Sportininkq 9.16-27,
Taikos pr.l0lA-4

1 darb. 307 Ukvedys Sportininkq 9.16-27,
Taikos pr.101A-4

2 darb. t439 Buhaltere, apskaitininke
auk5tasis

Taikos pr. 101

Viso:14 darbuotojq

Bendras rnetinis darbo uZmokesdio fondas 2020 m. * 202223,73 Eur.

Bendras metinis darbo uZmokesdio fondas 2019 m. - 1965ll,62Eur.
Vadovo metinis darbo uZmokestis 2021 m. - 29894,23 Eur. Pareigine alga nustatoma taika,t
atitinkamq rnetq LRS nustatytq LR politikq, teisejq, valstybes pareig[nq ir valstybes tarnautojq
pareigines algos bazini dydi ir Klaipedos miesto savivaldybes admilistracijos direktoriaus nustatyta
vaistines vedejo rnenesines algos pastoviosios dalies kooficient4 - 12,7

Darbuotojq vidutinis amZius yra 58 metai. Dirba l2 moterq ir 2 vyrai.

VIII. INFORMACIJA APIE SAVU AKCIJU ISIGIJIM.{

{mone savq akcijq neturi, nepirko ir nepardave.

{mone filialq neturi.

IX. AUDITAS

2027 metais finansiniq ataskaitq audita atliko UAB

1500 Eur. +PVM.

:Audito kokybe". Atlygis uZ audito paslaugas

Vaistines vedejas Justinas Sdesna

I

L
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