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ĮMONĖS VEIKLOS ATASKAITA

Už  2019 finansinius metus

Klaipėdos  miesto  savivaldybės  įmonė  „Debreceno  vaistinė“  įregistruota  Klaipėdos

miesto valdyboje 1993 11 05, rejestro Nr. SĮ 93-35, adresu Taikos prospektas Nr.101, Klaipėda.

Vadovaujantis  Klaipėdos miesto savivaldybės  tarybos 2013m liepos 11 d.  sutarties

Nr.16-463 nutraukimo sutartimi  savivaldybės įmonė „Debreceno vaistinė“ nutrauktas koncesininko

„Naujakiemio vaistinė“ valdymas ir įmonę perima valdyti Klaipėdos miesto savivaldybė. 

Patalpos, kuriose įsikūrusi vaistinė,  adresu Taikos pr. Nr.101, Klaipėdoje, 2005 m.

kovo  mėn.  28  d.  sprendimu  Nr.1-118  Klaipėdos  miesto  savivaldybė  suteikė   SĮ  “Debreceno

vaistinė“  savivaldybės turtą valdyti ir naudoti patikėjimo teise. Nekilnojamas turtas įregistruotas VĮ

Registrų centro Klaipėdos filiale 2005-04-12 Reg.Nr. 50/136288.Pastatui suteikta Unikalus numeris

2197-7002-5032:0004  Bendras  patalpų  plotas  581.61  kv.m.  Patalpos  išsidėsčiusios  dviejuose

aukštuose.  Vaistinė  įsikūrusi  antrame  aukšte.  2019  metais  buvo  paskelbtas  patalpų  nuomos

konkursas, kuriame dalyvavo Klaipėdos modeliavimo klubas-asocijacija „Mikropasaulis“ ir  fizinis

asmuo muzikos repeticijų veiklai , ko pasekoje išnuomotos kelios patalpos po 17 kv. m. ir 17,38

kv.m.  pirmame aukšte. Ankstesnių metų nuomininkai naudojasi 11.96 kv. m.ir, 93,99 kv.m. plotais

pirmame aukšte. Vaistinėje adresu Sportininkų g. 16-27, Klaipėda, jau iš anksčiau yra nuomojama

UAB „Salumeda“ 68.01 kv. m. patalpos.

Visas  įmonės  turtas  yra  apdraustas.  Per  ataskaitinį  laikotarpį  draudiminių  įvykių

nebuvo.

Pagal  Taikos  sutartį  2014m.  kovo  10  d  Nr.J-331  buvęs  kocesininkas  UAB

“Naujakiemio  vaistinė“  buvo įpareigota  padengti  per  koncesijos  laikotarpį  padarytus  nuostolius

vaistinei. Tačiau ši suma iki 2019 metus buvo padengta dalinai. Liko nesumokėta   5130,77 Eur. 

     Visa įmonės veikla  licencijuota. 
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Įmonei suteiktos licencijos:

 licenciją užsiimti farmacine veikla

 gamybinės vaistinės veiklos licenciją

 licenciją  farmacinei  veiklai  su  narkotiniais  ir  psichotropiniais  vaistais  bei  vaistinėmis

medžiagomis

Imonė turi leidimus ir pažymėjimus:

 įsigyti parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą,

 higienos leidimą,

 maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą.

Įmonė savo veikloje  vadovaujasi  LR teisės aktais  ; Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, įmonės įstatais, Darbo kodeksu, Lietuvos respublikos

Farmacinės  veiklos  įstatymu  ,  duomenų  apsaugos  bei  kitais  teisės  aktais,  reglamentuojančiais

farmacjos, bei įmonių veiklą. 

Įmonės  pagrindinė  veikla  –  vaistinių  gaminančių  ir  parduodančių  vaistus  veikla.

Įmonė  gamina  vaistus  gydymo  įstaigoms,  gyventojams  pagal  individualius  gydytojų  išrašytus

receptus. Su gydymo įstaigomis sudaromos vaistų tiekimo sutartys. Pirkėjai  surandami dalyvaujant

viešuosiuose  pirkimuose.  Įmonė   naudojasi  Centrinės  viešųjų  pirkimų  informacinės  sistemos

priemonėmis, arba pagal supaprastintas viešųjų pirkimų vykdymo  taisykles, stengiamasi išlaikyti

per  eilę  metų  sukurtą  rinką  ir  ją  plėsti.  Kadangi  mieste  yra  tik  dvi  vaistinės(dabar  vienai

savivaldybės įmonei priklausančios ), gaminančios vaistus pagal individualius receptus, vaistinė turi

pastovius ir  specifinius  pirkėjus,  kuriems reikalingi  šie vaistai  pagaminami  tai  pačiai  dienai,nes

kitos vaistinės vidutiniškai per 2 paras turi galimybę padaryti ir pristatyti gaminamuosius vaistinius

preparatus pacientui Klaipėdoje.

 2019  metus  vaistinė  baigė  uždirbdama  7252  Eur  pelno.   Bendros  pajamos  iš  prekybos

vaistais ir vaistinėje gaminamų vaistų  padidėjo  4,15  %. Tai dar kartą įrodo, kad, tenkinant

gyventojų poreikius, vaistų gamyba yra reikalinga. 

 2019 metais vaistinės parduotų prekių savikaina bendroje apyvartoje  sumažėjo 6 %, tačiau

padidėjo veiklos sąnaudos  16  %. 

  Renovuotas kiauras,nusidevėjęs 500 kvadratinių metrų stogas , išlaidos - 10 000 eurų. 

 Antru etapu, kaip ir 2018m., atnaujinta  dalis informacinės technikos(kompiuteriai) ir su ja

susyję  elementai  (pvz:.  Spausdintuvai,vaizduokliai...)  .  Į  švieslentę  transliavimui  įdiegti

baziniai rekminiai-animaciniai takeliai ,potencialių klientų suradimui ,dėmesio pritraukimui

ir esamų išlaikymui. 



 Ilgalaikio tutro įsigijimų ar nurašymų nebuvo. Didelė dalis įmonės ilgalaikio turto yra pilnai

nusidėvėjusi, nors dar naudojama veikloje. 

 Per  ataskaitinį  laikotarpį  padidėjo  su  darbo  santykiais  susijusios   sąnaudos,nes  daliai

darbuotojų buvo pakelti atlyginimai.

 Prekės, skirtos perparduoti (vaistai ir medicininės paskirties priemonės) įsigyjamos iš tiekėjų

– didmenininkų,  pagal  pirkimo pardavimo sutartis.  Pagal  sutartis  didmenininkai  suteikia

atsiskaitymo  atidėjimus  iki  60  kalendorinių  dienų.  Laiku  atsiskaičius,  kai  kurie

didmenininkai suteikia prekybines nuolaidas. Kadangi įmonė dirba pelningiau, ir sukaupia

daugiau  apyvartinių  lėšų,  atsiskaitymas  su  tiekėjais  vyksta  per  trumpesnį  laiką,  todėl

gaunama daugiau nuolaidų,kas ir mažina parduotų prekių savikainą. 

 Priemonių  plane  numatyta  gerinti  lankytojų  aptarnavimo  kokybę,  diegti  pažangesnes

aptarnavimo priemones, lanksčiau taikyti kainodarą, dalyvauti vaistų gamintojų skelbiamose

akcijose,  kur  pirkėjams  suteikiamos  nuolaidos.  Dirbti  su  tais  tiekėjais,  kurie  suteikia

didesnes prekybines nuolaidas. 

 Tęsiant  įmonės  veiklą,  pagrindinis  dėmesys  bus  skiriamas  pajamų  didinimui  ir  sąnaudų

mažinimui, nors dar daug sąnaudų bus reikalingos fasadiniams,interjeriniams, techniniams,

marketinginiams  elemantams  puoselėti,  tobulinti,  kurti  įmonės  specifinių  tikslų

įgyvendinimui,  įsišaknijimui  farmacijos  rinkoje  ,  piliečių  interesų  patenkinime,  gerinant

aptarnavimo ir produkcijos kokybę.

Vaistinės vedėjas Justinas Ščėsna
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