
KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS „DEBRECENO VAISTINĖ“ 2019

M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
PATVIRTINIMO

Nr. 
Klaipėda

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir
7 punktais, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 4 straipsnio 2 dalimi, 4
dalies 7 punktu, 14 straipsnio 2, 3 dalimis, 15 ir 16 straipsniais, Savivaldybių turtinių ir neturtinių
teisių  įgyvendinimo  savivaldybių  valdomose  įmonėse  tvarkos  aprašo,  patvirtinto  Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2007 m. birželio 6 d. nutarimu  Nr. 567 „Dėl  Savivaldybių turtinių ir
neturtinių  teisių  įgyvendinimo savivaldybių  valdomose įmonėse  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  4
punktu, Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2012 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T2-153 „Dėl
pavedimo  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriui  įgyvendinti  turtines  ir
neturtines teises“ 1 punktu ir atsižvelgdamas į UAB „Audito kokybė“ nepriklausomo auditoriaus
išvadą  ir  susipažinęs  su  Klaipėdos  miesto  savivaldybės  įmonės  „Debreceno  vaistinė“  2019  m.
veiklos ataskaita,

t v i r t i n u: 
1. Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ (toliau – Įmonė) 2019 m.

audituotą  metinių  finansinių  ataskaitų  rinkinį  (balanso,  pelno  (nuostolių)  ataskaitas,  aiškinamąjį
raštą) (pridedama);

2. Įmonės 2019 m. paskirstytino pelno (nuostolių) paskirstymą:
2.1. ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis  pelnas (nuostoliai)  ataskaitinių finansinių

metų pabaigoje – 323 Eur;
2.2. ataskaitinių finansinių metų grynasis pelnas (nuostoliai) – 5 352 Eur;
2.3.  pelno  (nuostolių)  ataskaitoje  nepripažintas  ataskaitinių  finansinių  metų  pelnas

(nuostoliai) – 0;
2.4. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje – 5 675 Eur;
2.5. pervedimai iš rezervų – 0 Eur;
2.6. paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) – 5 675 Eur; 
2.7. pelno dalis, skiriama į privalomąjį rezervą, – 1 134 Eur;
2.8.  pelno  dalis,  skiriama  į  rezervus,  naudojamus  darbuotojų  premijoms,  socialiniams,

kultūriniams ir panašiems tikslams, – 568 Eur;
2.9. pelno dalis, skiriama į kitus rezervus, – 0 Eur;
2.10. į valstybės ar savivaldybės biudžetą įmokama įmonės pelno įmoka – 3 973 Eur;
2.11. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai), perkeliamas (perkeliami) į kitus finansinius metus,

– 0 Eur.

Savivaldybės administracijos direktorius Gintaras Neniškis

Elektroninio dokumento nuorašas



Valstybes imoniq ir savivaldybes irnoniq balanso forma

Klaipedos miesto savivaldybes imone "Debreceno vaistind", 1 407 86882

(imones teisine forma, pavadinimas, kodas)

Taikos prosp Nr.101, LT 94198 Klaipeda, Duomenys kaupiarniVf"Registrtlcentras"Klaipedos fil

2019 ,rt.

(buveine (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugorni duomenys)

PATVIRTINTA
Klaipedos m. savivaldybes administracijos
Direktoriaus jsakymu Nr.

2020 m. ,..,,,,..mdn. ........d.

2019 M. GRUODZIO 31 D. BALANSAS

2020.01.29 Nr.
(ataskaitos sudaryrno data)

Eur.
(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)(ataskaitinis laikotarpis)

NEMATERIALUSIS TURTAS

licenciios, prekiq Zenklai ir pana5ios teises

MATERIALUSIS TURTAS

Pastatai ir statiniai

niai, prietaisai ir irankiai
Investicinis tur-tas

Sumoketi avansai ir vykdomi rnaterialiojo turto statybos (garnybos)

FINANSINIS TURTAS
Po vienu metu gautinos sumos

Kitas finansinis turtas
KITAS ILGALAIKIS TURTAS
Atidetoio pelno mokesdio turtas
Bioloeinis tuftas

TRUMPALAIKIS TURTAS

Ilgalaikis materialusis turtas, skirtas

PER VIENUS METUS GAUTINOS SUMOS

Kitos gautinos sumos

TRUMPALAII(ES INVESTICIJOS
PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI
ATEINANCIU LAIKOTARPIV S.4NAUDOS IR SUKAUPTOS



TURTO IS VISO 123045 109600

NUOSAVAS KAPITALAS IR ISIPAREIGOJIMAI
D. NUOSAVAS KAPITALAS 5 90000 87068
I IMONES SAVININKO KAPITALAS 73235 13235

Z. TURT.4, KUzuS PAGAL ISTATYMUS GALI BUTI TIK
VALSTYBES NUOSAVYBE, ATITINKANTIS KAPITALAS

3, CENTRALIZUOTAI VALDOMA VALSTYBES TURT,{
ATITINI(ANTIS KAPITALAS
PERKAINOJIMO REZERVAS

5. REZERVAI r 1090 I 0606

5.1 Privalornasis 6579 6418
5.2. Kiti rezervai 451 I 4188

b. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 567 5 3227
6.1 Ataskaitiniu metu pelnas (nuostoliai) s352 2796
6.2. Ankstesniu metu pelnas (nuostoliai) )ZJ 43t

E. DOTACIJOS, SUBSIDIJOS
F. ATIDEJINIAI
1 Pensiiu ir pana5iu isipareieoiimu atideiiniai
2. Mokesdiu atideiiniai
3. Kitiatideiiniai
G. MOKETINOS SUMOS IR KITI ISIPAREIGOJMAI 33045 22532

1

PO VIENU METU MOI(ETINOS SUMOS IR I(ITI ILGALAIKIAI
ISIPAREIGOJIMAI

1.1 Skoliniai isipareieoi imai
1.2, Skolos kedito istaigoms
I .3. Gauti avansai

1.4. Skolos tiekeiams
1.5. Pagal vekselius ir dekius moketinos sumos
I.6. Kitos moketinos sumos ir ilealaikiai isipareisoiimai

PER VIENUS METUS MOKETINOS SUMOS IR I(ITI
TRUMPALAII(IAI I SIPAREIGOJIMAI 6 3304s 22532

2.1 Skoliniai isipareieoi imai
2.2. Skolos kedito istaisoms

Gauti avansai 413
2.4. Skolos tiel<eiarns 22057 12952
2.5. Pagal vel<selius ir dekius rnol<etinos sumos

2.6. Pelno mokesdio jsipareigo j imai 398 493
11 Su darbo santykiais susiis isipareieoiimai 10417 8885
2.8. Kitos moketinos sumos ir trumpalaikiai isipareieoiimai 113 (211

H. SUKAUPTOS SANAUDOS IR ATEINANCIV
LAIKOTARPIU PAJAMOS

NUOSAVO KAPITALO IR ISIPAREIGOJIMU IS VISO 123045 109600

Vaistines vedejas
(jmones vadovo pareil

Justinas Sdesna
( jmones pareigq pavadinimas)

Vyr buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio)
arba galindio tvarkyti apskaitq kito
asmens pareigq pavadininras)

(vardas ir pavarde)

Rarnute Mikulskiene
(vardas ir pavarde)



Pelno (nuostoliq) ataskaitos forma

Klaipedos miesto savivaldybes imone "Debreceno vaistine", 1 40786882
(imones teisine forma, pavadinimas, kodas)

Taikos prosp Nr.101 ,LT94198 Klaipeda Duomenys kaupiami Vf"Registrtl centalqq'41q1pg4sq fil
(buveine (adresas), registras, kuriame kaupiami ir saugorni duomenys)

PATVIRTINTA
Klaipedos m. savivaldybes administracijo

Direktoriaus isakymu Nr.
2020 m. ....,......mdn. ........d.

2019 M.GRUODZIO MEN. 31 D. PELNO (NUOSTOLIV) ATASKAITA

2020-01-29 Nr.

(ataskaitos sudarymo data)

2019 m.
(ataskaitinis laikotarpis)

Vaistines vedejas

(imones vadovo pareigq pavadinimas)

Vyr buhaltere
(vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba galindio

tvarkyti apskaitq kito asmens pareigq pavadinimas)

Pastaba. Biologinio turto tikrosios verfts pokyiio eiluteje tikrosios vertds sumaZdjimas rodomas skliaustuose arba su minuso

ienklu. Sqnaudos, t. y. grynqji pelnq maiinanti suma, iraiomos skliaustuose arba su minuso i,enklu.

,,.

Euras

(ataskaitos tikslumo lygis ir valiuta)

Justinas Sdesna

(vardas ir pavarde)

Ramute Mikulskiene

(vardas ir pavarde)

Eil.
Nr.

Straipsniai Pasta

bos

Nr.

Ataskaitinis
laikotarpis

PraejEs

ataskaitinis
laikotarpis

1 Pardavimo pajamos 8 s02903 482607

2. Pardavimo savikaina (261s32) (278460)

3. Biologinio turto tikrosios vertes pokytis

BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 241371 204147

5. Pardavimo s4naudos 10 (r67393) (es8 l s)

6. Bendrosios ir administracines s4naudos 04948' 0 10713)

7. Kitos veiklos rezultatai 9 7267 5670

8. Investicijq i patronuojandiosios, patronuojamqjq ir
asociiuotuiu imoniu akciias paiamos

9. Kitq ilgalaikiq investicijq ir paskolq pajamos

10. Kitos paliikanq ir pana5ios pajamos

ll Finansinio turto ir trumpalaikiq investicijq vertes sumaZejimas

12. Paltikanq ir kitos pana5ios s4naudos

13. PELNAS (NUOSTOLIAD PRIES APMOKESTINIMA 6297 3289

14. Pelno mokestis 11 945 493

15. GRYNASIS PELNAS (NUOSTOLIAD 5352 2796

4.



KLAIPEDOS MIESTO SAVIVALDYBES IMONE "DEBRECENO VAISTINE"
[mones kodas 140786882 Taikos pr. 10l,Klaipeda

TeI. 846 3 4 61 0 5 El. adresas vai sti ne. clebr@ gn.rai 1. corl

AISKINAMASIS RASTAS
Prie 2019 m. gruodZio men. 3 1 d. finansiniq ataskaitq rinkinio

2020-01-29

I. BENDROJI DALIS

Klaipedos miesto S{ "Debreceno vaistine" iregistruota miesto valdyboje 1993 11 05, rejestro

Nr.S{ 93-35, adresu Taikos pr.101, I(laipeda. {mones kodas 1.40786882. Jmone PVM moketoja.

PVM moketojo kodas LT407868811.
2005 metq kovo men. Klaipedos m. VI Registrq centro Klaipedos filiale fregistruota S.[.

"Debreceno vaistine" turlo patikejimo teise.

{gyvendinant I(laipedos m. savivaldybds tarybos 2017 m. birZelio 29 d. sprendim4 Nr. T2-

152 ,,Ddl sutikimo reorganizuoti I(laipedos miesto savivaldybes imonE ,,Sportininktl vaistine", bei

Klaipedos miesto savivaldybes administarcijos direktoriaus isakym4 Nr.AD1-904 2018-04-12 ,,Ddl
Klaipedos miesto savivaldybes fmones ,,Sportininkq vaistind" reorganizavimo prijungimo budu prie

Klaipedos miesto savivaldybes imones ,,Debreceno vaistine" veiksmq, priemoniq plano

patvirtinimo" informuojame, kad reolganizavime dalyvauja Klaipedos miesto savivaldybes fmone

,,Sporlininkq vaistine" ir Klaipedos miesto savivaldybes imone ,,Debreceno vaistine"

Po reorganizavimo lieka, ir tgsia veikl4, vienas juridinis asmuo - I(laipedos miesto

savivaldybes imone ,,Debreceuo vaistine" .

2018 metq rugsejo 28 d. Klaipedos m. V{ Registrrl centro Klaipedos filiale iregistruota S.}.

"Debreceno vaistine" turto patikejimo teise.

{mones veiklos r[Sys: vaistq gamyba pagal i5ra5ytus gydytojq receptus ir medicinos fstaigq,

imonirl uZsakymus, prekyba vaistais ir medicinines paskirties prekemis.

{mones vidutinis darbuotojq skaidius 2019 metais - 14 darbuotojq: 5 vaistininkai, 4

farmakotechnikai, I vyr. buhaitere, I fasuotoja,2 sanilards - valytojos, 1 elektrikas.

II APSKAITOS POLITIKA

l.Bendroji apskaitos politikos dalis

1.1.{mone tvarko apskait4 pagal Siuos finansing apskait4 ir irnoniq veikl4 reglamentuojandius teises

aktus:
o Lietuvos Respublikos imoniq finansinds atskaitomybes istatym4;
o Lietuvos Respublikos buhalterines apskaitos istatym4;
. Verslo apskaitos standartus;
o Lietuvos Respublikos imoniq finansinds atskaitomybes istatymq,
o Valstybds ir savivaldybes imoniq istatyrnas

1.12 Atskirq apskaitos objektq (rnaterialiojo, nematerialiojo ir finansinio turto, nuosavo kapi-

talo, isipareigojimq, pajamq ir sqnaudq) ivertir-rin-ro bldai ir metodai nustatyti atitinkarn4 objekt4 reg-

lamentuojandiose imones apskaitos politikos tvarkose. Apskaitos politikai priskirtinq apskaitos bUdtl

ir metodq keitirnas registruojamas retrospektyviniu bldu - apskaitos politikos pakeitimas parodomas

taip, tarsi naujoji apskaitos politika bfrtq taikyta [kinems operacijoms ir ivykiams nuo jq atsiradimo.

1.13. Taikant retrospektyvini bud4, apskaitos politikos pakeitimo rezultatai itraukiami iata-
skaitinio laikotarpio pradZios nepaskirstytojo pelno (nuostolit) likuti. Taip pat taisorni tie turto, f sipa-

reigojimtl ar nuosavo kapitalo s4skaitq likudiai, kuriems itakos turejo apskaitos politikos keitimas.

Buhalteriniai ira5ai del apskaitos politikos keitimo rezultatq daromi ataskaitir-rf laikotarpi



1, 14. Apskaitos politikos pakeitimu nelaikoma:

. apskaitiniqivertinimqkeitimas;

. naujosios apskaitos politikos taikymas [kinems operacijoms ir ivykiams, kuriq turinys
i5 esmes skiriasi nuo ankstesniqjq ivykitl ar flkinitl operacijq;

. naujosios apskaitos politikos taikymas frkinems operacijoms ir ivykiarns, kurirl frnond
ikito laiko nevykde.

1 . 15. Jei sudetinga nustatyti, ar apskaitos keitimas laikytinas apskaitos politikos ar apskaitinio iver-
tinimo pakeitimu, toks keitimas traktuojarnas kaip apskaitinio iverlinimo keitimas.

1 .16 {moneje informacija yra reik5minga, jei jos r-repateikimas ar klaidingas pateikimas gali tu-

reti itakos finansiniq ataskaitq informacijos vartotojtlpriimamiems sprendimams.

2. Nematerialus turtas

2.1. {rnoneje nustatoma rninimali isigrjimo (pasigarninimo) savikaina, nuo kurios isigyjamas nemate-
rialusis turtas turi blti priskiriamas ilgalaikiam turtui - 1000 Eurq

2,2. Antortizuojant nematerialqji turt4 taikomi imones nustatyti amortizacijos normatyvai.

3. Ilgalaikis materialus turtas

3.1, {moneje isigytas materialusis tuftas priskiriamas ilgalaikiam, jeigu jis atitinka visus Siuos poi.y-
mius:

o ketinamaii naudoti ilgiau nei vienerius metus;
o pagristai tikimasi gauti i5 turto ekonomines naudos blsimaisiais laikotarpiais;
. galima patikimai nustatyti turto isigijirno (pasigaminimo) savikain4;
o turto lsigijirno (pasigaminimo) savikaina yra ne maZesnd uZ nustatyt4 viso ilgalaikio materia-

liojo turlo rninirnali4 isig4imo savikain4;
. fmonei yra perduota visa rizil<a, susijusi su materialiuoju tur1u.

3.2.Ilgalaikis materialusis turtas imoneje skirstomas i Sias grupes:

o Pastatas;
. kitas materialus turtas.

3.3. Ilgalaikis materialusis turtas apskaitoje registruojamas faktine isigijimo (pasigarninimo) savi-
kaina.

3.4. [mone vis4 ilgalaiki materialqji turl4 itraukia i apskait4 isigijimo savikainos btdu. Taikant 5i b[-
dq, isigytas ar pasigarnintas tui1as registruojamas apskaitoje isigijirno savikaina, o finansinese ataskaitose
parodomas balansine vede, kuri apskaidiuojama i5 isigijimo savikainos (prie jos pridejus kapitalizuotas il-
galaikio materialiojo tufio remonto bei rekonstravimo iSlaidas) atin-rant sukaupt4 nusidevejim4 ir turlo
veftes sr"rmaZejirn4, jei turtas buvo nukainotas.

3.5 Ilgalaikio materialiojo turlo objektu, kurio nusidevejimas skaidiuojamas, laikoma atskiras
turto vienetas.

3,6 Nustatoma (0.29 Eur) ilgalaikio materialiojo turto likvidacine verte. Si verte turi blti nu-
statoma kitokia, kai tikimasi ilgalaiki materialqji turtq perleisti jo naudingo tarnavimo laiko pabaigo-
je arba egzistuoja to turto rinka, pagal kuri4 galima nustatyti jo likvidacing vertg,

3.7. fmoneje ilgalaikio materialiojo turto nusidevejimui skaidiuoti taikomas:

tiesiogiai proporcingas (tiesinis) metodas;

3.8. Ilgalaikio materialiojo turlo nusidevejimas pradedamas skaidiuoti nuo kito menesio 1 d., pra-
dejus turl4 naudoti imones veikloje, ir nebeskaidiuojamas nuo kito mdnesio 1 d. tur14 nura5ius ar per-
leidus, ar kitaip perdavus arba kai visa jo verte (atemus likvidacinE) perkeliarna i s4naudas.



3.9. Ilgalaikio materialaus turlo nusidevejirnui nusistatytas toks naudingo tamavimo laikas:

80 metq1) Pastatas

2) Kitas turtas:

a) baldai

b) kompiuterine technika

6 metai

3 metai

4 metaic) kitas inventorius

3.10. |mone vis4 ilgalaiki rnaterialqji tur14 itraukia I apskait4 isigijimo savikainos bldu. Taikant 5i

bld4, isigytas ar pasiga*i,ia, ftutas registiriojamas apskaitoje isigrjimo savikaina, o finansinese ataskai-

tose parodomas balan"sine ver1e, kuri apskaidiuojama is irlgi.luro savikainos (prie jos pridejus kapitalizuo-

tas ilgalaikio materialiojo turlo remonto bei rekonstravimo i5laidas) atimant sukaupt4 nusidevejin-r4 ir tur-

to vertes sumaZejim4, jei turtas buvo nukainotas'

3.1 1 . Kai a.i uttit to ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ar remonto pasikeidia- (p.ailge-

ja) turto naudingo tarnavimo Iaikas ir pagereja jt naudingosios savybes, Siq darbtl verte padidinama

ilgalaikio materialiojo turto fsigijimo ,uri.uinui, patikslinamas turto naudingo tarnavimo laikotarpis'

Turto likutine verte nudevima per patikslint4 naudingo tarnavimo laik4, pradedant nuo kito

menesio, kai buvo patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas.

3.12.\{aidel ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ar rernonto tik pagereja naudingosios tur-

to savybds, bet sio turlo nauclingo tarnavimo laikas nesikeidia, Siq darbq verte turi bt-rti padidinama il-

galaikio materialiojo turto fsigijimo savikaina, nudevima per 1ikus1 (nepatikslint4) naudingo

tarnavimo laik4.

3.13. I<ai del ilgalaikio materialiojo turlo rekonstravimo ar remonto turto naudingosios sar'ybes nepa-

gereja, bet pasikeidia (pailgeja) jo naudingo tarnavimo laikas, Siq darbq verle didinama turto isigijimo

Javii<ai,a ir tikslinamas turto naudingo tamavimo laikas.

Turto likutine verte nudevirna per patikslint4 naudingo tarnavimo laik4, pradedant nuo kito mene-

sio, kai br,rvo patikslintas turto naudingo tarnavimo laikas.

3.14. Kai del ilgalaikio materialiojo turto rekonstravimo ar remonto nepagereja naudingosios- turto

savybes ir ,esikeidia jo naudingo tarnavimo laikas, siq darbq verte pripaZistama ataskaitinio laiko-

tarpio s4ttar'rdomis.

3.15. Kai ilgalaikis materialusis turtas nebeatitinka turto priskyrin"ro ilgalaikiam materialiajatn tur-

tui poZymirl, jis nura5omas.

3, 1 6 Ilgalaikio naterialiojo turto likvidavimas iforminamas sura$ant akt4

3.17 [moneje nustatoma minimali lsigijimo (pasigaminimo) savikaina, nuo kurios isigyjamas tnate-

rialusis turtas turi blti priskiriamas ilgalaikiam turtui - 1000 Eurq

4. Atsargos

4.1. Atsargomis laikomas imones trurnpalaikis turtas, sunaudojamas pajamoms r"rZdirbti per vienus

metus arba per vie,4 imones veiklos cik14. Atsargomis imoneje laikomas Sis trumpalaikis turtas:

o iahavos ir komplektuojamieji gaminiai,

. nebaigta gamYba,

. pagaminta produkcija bei pirktos prekds, skirtos perparduoti'

o materialusis ir nematerialusis turtas, nenaudojamas veikloje,



. ilgalaikis materialusis turtas, skirtas parduoti.

4.2 Registruojant atsargas, apskaitoje jos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina.

4.3. Sudarant finansines ataskaitas, atsargos ivertinamos isigijimo (pasigaminimo) savikaina.

4,4. Per ataskaitini laikotarpi pagamintos produkcijos savikain4 (pasigaminimo savikain4) sudaro

tiesiogines ir netiesiogines gamybos iSlaidos,

4.5. Tiesiogines gamybos i5laidos - iSlaidos, kurios tiesiogiai (be dideliq s4naudrl) priskiriamos ga-

minamai produkcijai. Tiesioginemis garnybos iSlaidomis laikomos gamybai sunaudotos pagrindines

Zaliavos (medZiagos)

Pagrindiniq Lahavq (medZiagq) i5laidos - tai produkcijai gaminti sunaudotos Zaliavos (me-

dZiagos) ar komplektuojamieji gaminiai, kurie sudaro materialqii produkcijos pagrindq atba ieina i
gaminiq sudeti. Pagrindines Zaliavos (medZiagos) | produkcijos savikain4 iskaitomos tiesiogiai;

4.6. Netiesiogines gamybos i5laidos - netiesiogiai su produkcijos gamyba susijusios iSlaidos. Netie-

sioginems garnybos iSlaidoms priskiriamos pagalbiniq Zaliavtl (rredZiagq), bei kitos gamybos iSlai-

dos, kuriq neimanoma be dideliq s4naudq priskirti konkretiems gaminiams ar jq grupdms:

4.7. Nuolat apskaitomq atsargq bUdas taikomas itraukiant i apskait4 Sias atsargas: Prekes, skirtas

perparduoti, kurioms nebereikia specialaus paruoSimo.

4.8. PeriodiSkai apskaitomq atsargq bUdas taikomas itraukiant i apskait4 Sias atsargas: Gatavus

vaistus ir rnedZiagas, uaudojamus vaistq garnybai.

4.9. Apskaidiuodama sunaudotr-1 gamyboje ar parduotr"l atsargq savikainq, imone taiko

FIFO b[d4 Sioms atsargoms: Prekems skirtoms perparduoti,'medZiagoms ir vaistams naudojamiems

vaistq gamybai.

4.10. Vaistineje naudojamq atsargq matavimo priemones tikrinamos, kaip to reikalauja farmacines

veiklos teises aktai.

4.1 L Vaistines turimrl atsargq inventorizacija atliekama keidiantis darbuotojams, ivykus vagystei, bet

ne rediau kaip kart4 per 12 menesirl esant galimybei - finansiniams metams pasibaigus.

5. Gautinos sumos

5.1. Gautinomis sumomis imoneje laikomas Sis turtas:

o gautini pinigai uZ tretiesiems asmenims parduot4 produkcij4;
r gautinos sumos uZ patalpq nuom4 ir komunalinius patarnavimus;
. biudZeto skola del gr4Zintino PVM ir kitq permokq arba grqlintinq sumq;

. atskaitingr+ asmenq skolos;

. sukauptos pajamos aprnoketinos per ateinandius metus;

. ir kitos gautinos sultlos;

6. Piniginio turto apskaita.

7.1. Piniginiam turtui priskiriami visi imones kasoje ir banke turimi pinigai ir pinigq ekvivalentai.

7.2. {mones apskaitoje piniginis tufias nuo 2015-01-01 registruojamas eurais.

7.3. Piniginis turtas imoneje skirstomas i Sias grupes:

. pinigai kasoje;
o pinigai banko s4skaitose;
o pinigai kelyje.



7.Nuos avo kapitalo apskaita

7.l. |mones nuosavam kapitalui priskiriama:

o imones savininko kapitalas
o privalomasis rezervas;
o perkainojimo rezervas (rezultatai)
. kiti rezervai;
. nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

7 ,2.lstatinio kapitalo dydis yra lygus imones istatuose pasirasytai sumai.

7'3' Privalomasis rezervas sudaromas i5 paskirstytinojo pelno ir naudojamas tik imones nuostoliams
padengti. Jei privalomasis rezervas yra mal,esnis kaip 1/i0 istatinio kapitalo, atskaitymai i si rczervE
yra privalomi ir negali blti maZesni kaip ll20 grynijo pelno, kol bus pasiekta 1/10 tendroves istati-nio kapitalo.
7.4. Nepaskirstytasis pelnas skirstomas savivaldybes istatymo tvarka.

8. fsipareigojimg apskaita

8.1' {sipareigojimams priskiriama prievole, atsirandanti del atliktq [kiniq operacijq ir [kiniq ivykiq,kuri tures buti ivykdyta ir kurios dydi galima objektyviai ivertinti.
8.2. fsipareigojimai grupuojami pagal jq privalomum4 vykdyti:

o iloalalftiai.isipareigojimai.- tie isipareigojimai, kuriuos imoni tures ivykdyti veliau"b
nei per ateinandius vienerius metus;

' trumpalaikiai isipareigojimai - tie isipareigojimai, kurie turi buti ivykdyti per vien4
imones iprastines veiklos cikl4 arba per dvylika menesiq.

8.3. Trumpalaikius isipareigojimus sudaro:

r isipareigojimai prekiq ir paslaugq tiekejams;
o gauti iSankstiniai apmokejimai.
o ateinandiq laikotarpiq pajamos , pfipaLintrnos uZdirbtomis per ateinandius metus;o pelno mokesdio isipareigojimai,

' su darbo santykiais susijg isipareigojimai - darbo uZmokestis, mokdtinos socialinio
draudimo, garantinio fondo imokos, moketinas gyventoiq pajamq mokestis,

atostoginiq kaupimai ir kitos iSmokos darbuotojamso kitos per dvylika menesiq moketinos sumos ir isipareigojimai - moketini mokesdiai
(nekilnojamojo turto, aplinkos ter5imo mokesdiai i, par.) ir rinkliavos;. ir kitos moketinos sumos,

9. Pajamos

9'l' Pajamos pripaZistamos vadovaujantis kaupimo principu, t. y. apskaitoje registruojamos tada,
kai uZdirbamos, n€atsiZvelgiant I pinigq gavim4. Pajamomis nepripazlstami avansai ir kiti isanks-
tiniai mokejimai. Per ataskaitini laikotarpi gautos ipiaukos, kurios nelaikomos pajamomis, balanse
atv aizduojamo s kaip imones isiparei goj imai.

9'2'Pajamomis laikomas tik imones ekonomines veiklos padidejimas, pasireiSkiantis turto padide-jimu arba isipareigojimq sumaZejimu . Pajamomis nepripaZistamos tieelqiq asmenq vardu gautos
sumos, taip pat pridetines vertes mokestis, kompensuojamos arba grEZinaLos sumos, nes tai nera
imones gaunama ekonomine nauda ir sios ,u-o, nedidina nroruuo kupitalo.
9.3' Pajamos ivertinamos gauto arba gautino atlygio tikraia verte.

9.4. Finansinese ataskaitose pateikiamos grynosios pardavimo pajamos;

9'5' [mones tipines veiklos pajamos yra prekiq ir (arba) paslaugq pardavimo pajamos.



9.6. [mones tipines veiklos pajamos laikomos uZdirbtomis tada, kai imone parduoda prekes ir
ivykdo pardavimo sutarties s4lygas, vis4 su prekemis ir paslaugomis susijusiqrizikq.

9.7. Kitos veiklos pajamos [moneje yra:

r pajamos uZ patalpq nuom4

9.8 Parduodant prekes, teikiant paslaugas imondms, istaigorns ir organizacijoms, kai atsiskaitymo
momentas nesutampa su prekiq pardavimo momentu, pardavimas iforminamas PVM sqskaita faktu-
ra.

9,9. Parduodant prekes, teikiant paslaugas imonems, istaigoms ir organizacijoms, kai ui.
parduodamas prekes atsiskaitoma i5 karto, be 10.8 punkte nurodyto dokumento, papildomai
i5ra5omas kasos aparato kvitas, kasos pajamq orderis arba pinigq priemimo kvitas.

9.10. Parduodant prekes, teikiant paslaugas gyventojams, pardavimas iforminamas kasos aparato
kvitu, pinigq priemimo kvitu.

10. S4naudos

10.1. S4naudomis laikomas ekonomines naudos sumaZejimas, pasirei5kiantis turto arba jo vertes su-
maZejimu ar isipareigojimq prisiemimu per ataskaitini laikotarpi, kai del to sumaZeja nuosavas kapi-
talas, iSskyrus tiesiogini jo sumaZinim4.

10.2. S4naudomis pripaZistama tik ta i5laidq dalis, kuri yrapatirta uZdirbant ataskaitinio laikotarpio
pajamas arba negali b[ti siejama su ateinandiq laikotarpiq pajamq uZdirbimu. SEnaudos, tenkandios
skirtingiems ataskaitiniams laikotarpiams, paskirstomos tiems laikotarpiams, kuriais jos teiks imonei
ekonomines naudos.

10.3. Registruojant s4naudas apskaitoje, jos pripaZistamos, vadovaujantis kaupimo ir palyginimo
principais, t4 ataskaitini laikotarpi, kai uZdirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsiZvelgiant i pi-
nigq iSleidimo 1aik4.

10.4. Sqnaudos patikimai ivertinamos sumoketo ar mokdtino atlygio tikrqja verte.

10.5. S4naudos fmoneje skirstomos i Sias grupes:

o parduotq prekiq savikaina;
o veiklos s4naudos;

Parduotq prekiq savikainai priskiriamos visos i5laidos, susijusios su prekiq pardavimu ir paslaugq
teikimu, kurias tiesiogiai ar netiesiogiai galima priskirti konkrediq prekiq pardavimui ar paslaugq tei-
kimui. Parduotq prekiq savikaina itraukiama i apskait4 s4skaitoje

Veiklos s4naudoms priskiriamos iSlaidos, susijusios su visa tipine imones veikla per ataskaitini laiko-
tarpi, neatsiZvelgiant i pardavimq apimti.

10.6 Veiklos s4naudos skirstomos i Sias grupes:

o pardavimq s4naudos;
o bendrosios ir administracines s4naudos;
. kitos veiklos s4naudos;
o finansines-investicines veiklos s4naudos.

10.7. Kitos veiklos s4naudoms priskiriamios s4naudos, kurios Pelno mokesdio deklaracijoje
traukiarnos i apmokestinamqji peln4 nemaZinandiq s4naudq eilutese. J4 detalizuoja Sios subs4skaitos:

o draudimo i5mokq kompensuotos s4naudos
r trfikumas
. kitos s4naudos nemaZinandios apmokestinamojo pelno



1 0. 8. Bendrosioms ir administracinems s4naudoms priskiriamos i5laidos:

. administraciniq ir bendrai naudojamq patalpq i5laikymas, nuoma ar nusidevejimas;

o imones reprezentavimo iSlaidos;

r ivair[s, iSskyrus pelno, mokesdiai , susijg su tipine veikla;

o fmones ir jos padaliniq valdandiojo ir aptamaujandiojo personalo darbo uZmokestis ir socialinio

draudimo imokos;
. abejotinq skoltl s4naudos;
. kitos moketinos iSlaidos.

10.9. S4nauclos pripaZistamos, registruojamos apskaitoje ir pateikiamos finansiniq ataskaitq

rinkinyje tq pati ataskaitinf laikotarpi, kuri buvo patirtos.



2OI9 M. AISKINAMOJO RASTO PASTABOS

I.ILGALAIKIS MATERIALUS TURTAS

Per ataskaitini laikotarpi materialaus ilgalaikio turto neisigyta. Ilgalaikio materialaus turto pokydiai
frnansiniq metq eigoje (Eur).

2.ATSARGOS, ISANKSTINIAI APMOKEJIMAI IR NEBAIGToS VYKDYTI SUTARTYS

Atsargas finansineje atskaitomybeje sudaro: prekes, skirtos perparduoti. Kart4 metuose atliekama
atsargq inventorizacija maZmenine ir didmenine kaina ir perskaidiuojamas atsargq likutis pagal
atsargq ikainojimo metod4. Ataskaitini\ 2019 metq pabaigoje atsargq likutis sudare 537g7'Eur

Rodihliai
Pastatai ir
statiniai

Kitas materialus
turtas I5 viso:

Likutind verte pradjusiq metq pabaigoje Z0lB-12-
31 s5672 831 56503
a)Isigijimo savikaina
Praejusitl finansiniq metq pabai goje 2O1B-12-31 91 538 3137 I 122909
Finansiniq metq pokydiai :

turto isigijimas
perleistas ir nura5ytas turtas (-)
perra5ymai i5 vieno straipsnio i kit4 +/(-;

Finansiniq metq pabaigoie 2019 -lZ-31 9153 8 3t3l 1 122909
b) Perkainoiimas
Praej usitl fi nansinitl rnettl pabai eot e 20 1 9 - 12 -3 1

Finansiniq metq pokydiai:
vertes padidejimas(surnaZe.jimas) +(-)
kitiems asmenims perleisto ir nura5yto turto(-)

perra5ymai i5 vieno straipsnio i kita */(-)

Finansiniq metq pabaieoie 2018 -12-31
c) Nusid6v6jiryas
J1a{usiq finansiniq metq pabaigoie 2018-12-31 55672 1436 55236
Finansiniq rnetr"l pokydiai :

fi nansiniq mettl nusideve j irnas 838 599 1436
atstatantys ira5a (-)
kitierns asmenims perleisto ir nura5yto turto

nusidevejimas(-)
perraSymai i5 vieno straipsnio i kit4

Finansiniq metq pabaigoi e 2019-12-31 56672 1436 55236
d)Vert0s sumaZdjimas
Praejusitl finansiniq metq pabaigoje
Finansiniq mettl pokydiai :

finansiniq metq vertds sumaZeiimas
atstatantys iraSai (-)
kitiqqr asrnenims perleisto r nura5yto turto(-)
perra5yrnai iS vieno straipsn o i kita

Finansiniq metq pabaigoje 0 0 0
d) Likutind verte finansiniq metq
pabaigoj e(a)+(b)-(c)-(d) 56612 1436 55236



2018 metq pabaigoje 38833 Eur., kas sudaro 38,53 oh daugiau nei 2018 metais. Nuvertejusiq
atsargq nera,
I5ankstiniai apmokejimai sudare 84 Eur, uZ prenumerat4,2019 m. buvo 84 Eur.

2.1. B[simq laikotarpiq s4naudos . (Eur).

Rodikliai Finansiniai metai
2019-12-31

Praejg finansiniai metai
2018-t2-31

Imones turlo draudimas 32 24
Kasos aparatu prieZiilra 119 111

Viso busimu laikotarpiu sanaudu: 151 159

3. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS

Abejotinq ir beviltiSktl skolq nera.

Kitos gautinos sumos (Eur)

UAB"Naujakiemio vaistine" pagal taikos sutarti Nr.J9-331 su I(laipedos miesto savivaldybes
administracija nefvykde fsipareigojirnq ir iki 2019-12-31 liko nepadengta skolos suma 5130,77 Eur.
UAB"Naujakiemio vaistine" iSkelta restruktlrizacijos byla,

4. PINIGAI IR PINIGU EKVIVALENTAI

Pinigai (Eur)

5. NUOSAVAS KAPITALAS

{statinis kapitalas 73235 Eur. yra Klaipedos miesto savivaldybes, kuris perduotas patikejimo
teise. Ataskaitiniu laikotarpiu istatinio kapitalo pokydiq nebuvo. Nuosavo kapitalo pokydiai
atvaizduoti nuosavo kapitalo pokydiq ataskaitoje. S{"Debreceno vaistine" nuosavo kapitalo rezervas,

Pirkeiu skolos

Rodikliai
Finansiniai metai
2019-12-31

Praejg finansiniai metai
2018-12-31

Teritorine lieoniu kasa 4872 3894
Kiti pirkeiai 4806 3389
I5 viso: 9678 7283

Rodikliai
Finansiniai metai
20t9-t2-31

PraejE finansiniai rnetai
2018-t2-31

Atskaitingas asmuo o 200
UAB "Nauiakiemio" vaistine 2s65 5334
Viso: 2565 5534

Rodikliai

Finansiniai
metai
20t9-t2-31

PraejE finansiniai
metai
2018-12-31

Pinigai banke 0 0

P nigai kasoie 561 467
P nigai kelyie 973 568
I5 viso: 1534 1035



Rodikliai
Finansiniai metai
2019-12-31

Praejg finansiniai
metai
2018-12-31

Istat nis kapitalas 73235 73235

f statymu numatytas rezety as I 1090 I 0606
Nepaskirstytas pelnas(nuostolis) praejusiq
mok.laikot. 323 431
Nepaskirstytas pelnas(nuostoiis) einamojo
mok.laikot. 5352 2796
I5 viso: 90000 87068

kuris sudaro l0o/, istatinio kapitalo dydZio yra pilnai suformuotas. Privalomas kapitalo rezervas gali
buti panaudojamas tik imones nuostoliams dengti.
Nuosavo kapitalo sudetis (Eur)

Pelno paskirstymas I priede.

6. PtrR VIENERIUS METUS MOKETINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI
ISIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikirl skolq bei finansiniq isipareigojimq imone neturi.

Trurnpalaikes skolas sudaro vaistq tiekejams ir irnonems teikiandioms paslaugas skolos. Skolq
likudiai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje suderinami, pasira5ant skolq suclerinimo aktus.
Didmenines imones, tiekiandios vaistus, sutartyse nun-iato skolq aprnokejirno atidejirnus, kurios blna
iki 90 dienr"1. Ie5kiniq del skolq apmokejimo ir pagal tiekejq duotus aprnokejirno ra5ytinius ir
Zodinius terminus pradelstq skoltl nera,

Skolos prekiq tiekejams (Eur)

7. FINANSINIAI RYSIAI SU IMONES VADOVAIS IR KITAIS SUSIJUSIAIS ASMENIMIS

[mones finansiniq ry5iq su imones vadovais sudetis parodyta lenteleje. Paskolq, garantijtl
neatlygintinai perduoto turto ar kitokiq su darbo santykiais susijusiq i5mokq vadovams bei kitiems
susijusiems asmenims per ataskaitini laikotarpi ir per praejusius finansinius metus nebuvo.

Finansiniai rysiai su imones vadovais ir kitais susijusiais asmenimis
(Eur)

Rodikliai
Finansirriai metai
2019-12-31

PraejE fi nansiniai metai
2018-12-31

Pavadinimas

Moketina
Suma
2019-12-31

Moketina
Suma
2019-12-31

Skolos tiekejams
20822 12952

fsipareigojimai Valstybinei mokesdiq inspekcijai -
GPM, PVM

173 -1922

{siparei goj imai Sodrai
4205 5003

Atostogq kaupiniai
6265 3907

Kitq tiel<ejq skolos 1235 1687
Viso 32700 21627



Per metus priskaidiuotos sumos susijusios
su darbo santykiais: 27667 2s083
l.Vadovui 27667 25083

Atlyginimas vadovui nustatomas vadovaujantis Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymu Nr. P1-19 2019-01-09 d. -2197,10 Eur.

8. PARDAVIMO PAJAMOS

Pajamq sandara (Eur)

2019 metais didejo pajamos pagal individualiai gaminamq vaistq receptus. Tai teigiamai atsiliepe

imones pelningumui.

9. KITOS PAJAMOS

I(itos pajamas sudaro pajamos i5 patalprl nuomos, bei kitos netipines veiklos pajamos.

10. S.{NAUDOS

S4naudos (Eur)

2019 m. taisoma esmine klaida, atstatoma savikaina - 32804j3 eur. Pagamintq vaistq savikaina
buvo pajamuoj ama pardavimo kainomis.

11. PELNO MOKESTIS

2019 metais imone uZdirbo 6297 Eur. pelno. I5 jo priskaitoma 945 Eur. pelno mokesdio.

ReikSmingq poataskaitinitl ivykiq nebuvo.

Vaistines vedejas

--4 
/ Justinas Sdesna

Rodikliai Finansiniai metai
2019-12-3t

Praejg finansiniai metai
2018-12-31

Pardavimai per kasa 381702 365450
Pardavirnai pagal TLK
kompensuoiamus receptus

37901 34006

Parduota gydymo istaigoms ir
imondms

83300 83151

Viso pardavimo paiamos 502903 482607

Rodikliai
Finansiniai rnetai
2019-12-31

Praejq finansiniai metai
2018-12-31

Kitos paiamos - nuoma Datalprl 7267 5670
Viso kitu oaiamu 7267 5670

Rodikliai
Finansiniai metai
20t9-12-31

Praejg finansiniai metai
2018-t2-31

Parduotu prekiu savikaina 261532 278460
Pardavimo sanaudos 167393 95815
Bendrosios ir administracines sanaudos 72948 1107 t3
I5 viso sanaudu 501873 484988

Vyr. Buhaltere Ramute Mikulskiene
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