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I.

INFORMACIJA APIE ĮMONĘ

1.1. Bendrovės teisinė forma ir registravimo vieta
Įmonės pavadinimas

Klaipėdos savivaldybės įmonė „Debreceno vaistinė“

Įstatinis kapitalas

73235 Eur.

Buveinės adresas

Taikos prosp. 101-4, Klaipėda, LT-94198

Tel. Nr.

8 (46) 346105

Elektroninio pašto adresas

debrecenas101@gmail.com

Įmonės teisinė forma

savivaldybės įmonė

Įregistravimo data ir vieta

Klaipėdos S. Į. „Debreceno vaistinė“ įregistruota miesto
valdyboje 1993 11 05, rejestro Nr.SĮ 93-35

Įmonės kodas

140786882

PVM mokėtojo kodas

LT407868811

Įmonės steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybė.
Vaistinės vadovas (vedėjas) – Justinas Ščėsna (nuo 2018-01-10).
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1.2. Įmonės istorija
Klaipėdos miesto savivaldybės įmonė „Debreceno vaistinė“ įregistruota Klaipėdos
miesto valdyboje 1993 11 05, rejestro Nr. SĮ 93-35, adresu Taikos prospektas Nr.101A-4, Klaipėda.
Patalpos, kuriose įsikūrusi vaistinė, adresu Taikos pr. Nr.101A-4, 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.
Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2013 m. 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.
Pagal Taikos sutartį 2014 m. kovo 10 d. Nr. J-331 buvęs koncesininkas UAB
“Naujakiemio vaistinė“ buvo įpareigota padengti per koncesijos laikotarpį padarytus nuostolius
vaistinei. Tačiau ši suma iki 2020 metų buvo padengta dalinai.
Įgyvendinant Klaipėdos m. savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimą Nr. T2-152
„Dėl sutikimo reorganizuoti Klaipėdos miesto savivaldybės įmonę „Sportininkų vaistinė“, bei
Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr.AD1-904 2018-04-12 „Dėl
Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Sportininkų vaistinė“ reorganizavimo prijungimo būdu prie
Klaipėdos miesto savivaldybės įmonės „Debreceno vaistinė“ veiksmų, priemonių plano patvirtinimo“
prijungus

Klaipėdos miesto savivaldybės įmonę „Sportininkų vaistinė“ ir Klaipėdos miesto

savivaldybės įmonė „Debreceno vaistinė“ , lieka viena įmonė vardu „Debreceno vaistinė“.
Po reorganizavimo tęsia veiklą, vienas juridinis asmuo – Klaipėdos miesto savivaldybės
įmonė „Debreceno vaistinė“ .
2018 metų rugsėjo 28 d. Klaipėdos m. VĮ Registrų centro Klaipėdos filiale įregistruota S. Į.
“Debreceno vaistinė” turto patikėjimo teise.
2020 m. įmonė yra pertvarkymo statuse iš savivaldybės įmonės į uždarąją akcinę
bendrovę pagal savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą AD2-1755 2020-10-02, tikimės
2021 m. savivaldybės dispozicinė įmonė bus jau uždarosios akcinės bendrovės statuse .
1.3. Veiklos aprašas, verslo modelis
Visa įmonės veikla atsispindi licencijų apraše.
Įmonei suteiktos licencijos:
 licenciją užsiimti farmacine veikla ( turime teisę įsigyti vaistinius preparatus ir jais disponuoti,
prekiauti )
 gamybinės vaistinės veiklos licenciją (Gamybinė visuomenės vaistinė) – mūsų pagrindinė
veikla (kontroliuoti vaistinių preparatų kokybę , juos sandėliuoti ruošti – gaminti , išduotiparduoti fiziniams, juridiniams asmenims ).
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 licenciją farmacinei veiklai su narkotiniais ir psichotropiniais vaistais bei vaistinėmis
medžiagomis.
Įmonė turi leidimus ir pažymėjimus:
 įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingąją medžiagą, naudoti nuodingąsias medžiagas.
( naudojamos kaip viena iš veikliųjų vaistinių medžiagų vaistų gamybai, juk žinoma , kad
didelė vaistų dalis yra kilę iš nuodų, net tą vaizdiškai rodo vaistinių „žalios gyvatės“ ženklas,
privalomas pagabinti prie kiekvienos vaistinės.
 higienos leidimą ( reikalingas verstis ūkine – komercine veikla),
 maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo dokumentą.
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
farmacijos, 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.
Pardavimų pasiskirstymas pagal dvi pirkėjų kategorijas grafikas ( ASPĮ ir fizinių asmenų perkančiųjų
vaistinėje ) pateikiami 1 grafike.
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Verslo modelis

Mieste yra dvi vaistinės (dabar vienai savivaldybės įmonei priklausančios), gaminančios vaistus pagal
individualius receptus, vaistinės turi pastovius ir specifinius pirkėjus, kuriems reikalingi šie vaistai
pagaminami tai pačiai dienai, nes kitos vaistinės vidutiniškai per 2-3 paras turi galimybę padaryti ir
pristatyti gaminamuosius vaistinius preparatus pacientui Klaipėdoje, nes juos gamina Vilniuje ar
Kaune (kas apsprendžia laiko, kainos, kokybės blogėjimą konkurentų produkcijos). Verslo sėkmės ir
viešo intereso suderinimas yra būtent šio veiklos modelio puoselėjimas .
Veiklos aprašas 2020 metams. Svarbūs įvykiai po finansinių metų.
 įsigyti trys kondicionieriai darbo sąlygų pagerinimui.
 išbandyta 9 mėnesius aktyvumas- reklama „Facebook“, nedavė pakankamos naudos įmonei,
mokestis už reklamą didesnis nei pritrauktų klientų pelnas.
 trečiu etapu, kaip ir 2019 m., atnaujinta

dalis informacinės technikos (kompiuteriai,

spausdintuvai).
 Įdiegta falsifikuotų vaistų tikrinimo sistema, privaloma pagal EPT direktyvą. Paaiškinimas,
(augant falsifikuotų vaistų rizikai tiek Lietuvoje, tiek visame pasaulyje, buvo priimta Europos
Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/62/ES (Falsifikuotų vaistų direktyva), kurioje
numatytos priemonės, padėsiančios užkirsti kelią nelegalių vaistų patekimui į mūsų rinkas).
 Atliktas profesinės rizikos vertinimas pagal LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 19
str., 2dalies 1 punktą ir LR SAM 2012-10-25 įsakymu Nr.A1-457/V-961, 4 punktas.
 Įmontuota , pirmuoju etapu , vaizdo stebėjimo kamera su ekraniukais iš pirmojo aukšto
koridoriaus klientams, kuriems sunku užlipti į antrą aukštą susisiekti su aptarnaujančiais
farmacininkais.
Pirminis tikslas - aprūpinti

Klaipėdos miesto ir apskrities gyventojus gaminamaisiais

(ekstemporalais, individualiai gaminamais) vaistais , pagal gydytojų išrašomus receptus

per

trumpiausią įmanomą laiką ir iš aukščiausios kokybės žaliavų. Yra tiesioginis , neatidėliotinas
Klaipėdos regiono poreikis ekstemporaliesiems vaistams - ūmiems sveikatos negalavimams.
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Antrinis: aprūpinti gaminamais vaistais bei skiediniais Klaipėdos miesto ir Klaipėdos apskrities
gydymo įstaigas. Būtent vaistų gamybos plėtojimas yra pagrindinė įmonės veiklos misija, kuri
skiriasi nuo kitų , įprastų , tinklinių-komercinių vaistinių veiklos.
Atsižvelgiant į gyventojų bei įmonių, įstaigų, organizacijų poreikį, užtikrinti vaistinių preparatų
gamybą, pardavimą (išdavimą) ir teikiamų farmacinių paslaugų kokybę bei kiekybę. Tenkinti
Klaipėdos miesto viešąjį interesą , dirbant pelningai.

II. STRATEGIJA IR JOS ĮGYVENDINIMAS
2.1. Įmonės misija, vizija, tikslai
Misija:
•

aprūpinti Klaipėdos miesto ir apskrities gyventojus medikamentais ir individualiai gaminamais vaistais pagal gydytojų išrašomus receptus;

•

aprūpinti gaminamais vaistais bei skiediniais Klaipėdos miesto ir Klaipėdos apskrities
gydymo įstaigas. Būtent vaistų gamybos plėtojimas yra pagrindinė įmonės veiklos misija, kuri skiriasi nuo kitų vaistinių veiklos;

•

atsižvelgiant į gyventojų bei įmonių, įstaigų, organizacijų poreikį, užtikrinti vaistinių
preparatų gamybą, pardavimą (išdavimą) ir teikiamų farmacinių paslaugų kokybę bei
kiekybę. Tenkinti Klaipėdos miestiečių ir Žemaityjos regiono viešąjį interesą.
Vizija:

Klaipėdos miesto SĮ „Debreceno vaistinė“ visame mieste veikianti moderni, gerai
organizuota, kompetentinga, konkurencinga, savarankiška, visuomenės poreikius ir interesus
atitinkanti įmonė, lyderiaujanti specifinėje vaistų gamybos ir pardavimo paslaugų teikimo
sferose.
Tikslai:


Siekti įmonės savininko nustatytų lūkesčių, veiklos tikslų ir finansinių veiklos efektyvumo
rodiklių pasiekimo;

 Efektyviai išnaudoti žmogiškuosius išteklius,
 Sumažinti patalpų išlaikymo sąnaudas,
 Gauti pajamų iš nenaudojamų patalpų nuomos,
 Mažinti parduodamų prekių savikainą,
 Taupiai naudoti žaliavas ir kitą turtą strateginiams tikslams įgyvendinti,
 Ieškoti galimybių vaistus įsigyti mažesnėmis kainomis,
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 Kelti darbuotojų kvalifikaciją,


Didinti darbo našumą, išnaudojant naujausias technologijas ir klientų aptarnavimo
priemones.
2. 2. Veiklos planai ir prognozės
Įmonė dirba didelės korumpuotos konkurencijos sąlygomis, nes didieji vaistinių tinklai

(konkrečiai UAB “Nemuno vaistinė“ ir UAB“Limedika“) lobistinių struktūrų mechanizmais naikina
buvusius įstatymus, kurie nubrėžia ribas sveikai konkurencijai rinkos pasiūlos įvairovei ir vaistinių
veiklos licencijų principams , vaizduodami suvereniteto turėjimą farmacijos rinkoje . Didieji vaistinių
tinklai taip pat turi savo didmenininkus, savo lobistines,

marketingines,

personalo vadybos

komandas, kas jiems duoda galią manipuliuoti viešąja nuomone ir vidine darbuotojų profesine,
farmacijos nuomone,

nesiskaitant su mažų įmonių veikla , humanistiniais-bendros gerovės

principais. Tokiais pagrindiniais metodais vyksta „rūšių - įvairovės“ naikinimas rinkoje , įteisinamas
ekonominis smurtas. Įteisinimo pavyzdys, tiesiogiai mažų farmacijos įmonių veiklą ilgalaikiškai
neigiamai liečiantis įstatymo „išbraukimas“:
LR FARMACIJOS ĮSTATYMO NR. X-709 38 STRAIPSNIO PAKEITIMO
ĮSTATYMAS

2018 m. gegužės 24 d. Nr. XIII-1193

Vilnius 1 straipsnis. 38 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 38 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„38 straipsnis. Vaistinės veiklos licencijos išdavimo principai
Vaistinės veiklos licencija išduodama tik nurodytos rūšies veiklai vykdyti ir tik juridinio
asmens paraiškoje nurodytose patalpose.“
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
Respublikos Prezidentė

Dalia Grybauskaitė ( komentaras : iki šiol nežinojau, kad

prezidentė turi farmacinę kompetenciją) ,
Įstatymas buvęs prieš šį „išbraukimą“ :
38 straipsnis. Vaistinės veiklos licencijos išdavimo principai
Vaistinės veiklos licencija išduodama tik nurodytos rūšies veiklai vykdyti ir tik juridinio
asmens paraiškoje nurodytose patalpose. Vykdyti veiklą tame pačiame pastate ar tuo pačiu adresu,
išskyrus sveikatos priežiūros įstaigas, išduodama tik viena vaistinės veiklos licencija.
Šio įstatymo išbraukimas duoda vaistinių tinklams galimybę atimti rinkos dalį ,kurioje yra mažosios
vaistinės . Mūsų įmonės atveju yra atimama įprastų vaistinės asortimento prekių didelė dalis , nes jau
nuo 2016-09-02 dienos dar nelegaliai (iki 2018-05-24 įstatymo pakeitimo) pagal LR farmacijos
įstatymą X-709 , jau adresu Taikos pr.101-5 veikė „Camelia“ vaistinė , kuri apiplėšė mūsų įmonės
rinkos dalį ir tai daro iki šios dienos.
Pagrindinė strategija - planas yra atnaujinti Klaipėdos regiono gydytojų, sveikatos
specialistų supratimą apie ekstemporaliuosius vaistus, kaip alternatyvą fabrikiniams vaistams.
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Šios spec. rinkos nišos atgaivinimas yra įmonės gyvavimo garantas iš kurio stiebiasi visi
ekonominiai, piliečių sveikatos, abipusiai visuomenei naudingi santykiai.
Vidiniai rizikos veiksniai (pagrindiniai išoriniai veiksniai yra aptarti „svarbių įvykių“
skyriuje)
Žmogiškųjų išteklių rizika :
Personalo senėjimas, dėl to – aptarnavimo lankstumo stoka, klientų praradimas dėl
stambiųjų vaistinių tinklų reklamos ir viešosios nuomonės formavimo. Išeitis mažai įmonei –
personalo paskirstymas, kaita. Gamybos skyriui, kur nėra tiesioginio sąlyčio su klientais, paskirti
garbaus amžiaus personalą, aptarnavimo skyriui – jaunesnė darbuotojų karta. Tai ir daroma.
Numatomos investicijos.
Investavimo priežastys tiesiogiai susįjusios su minimaliais veiklos techninės bazės ir informacinės
sklaidos palaikymais (bazinės investicijos) :
 Modernizuoti vaistų gamybos įrenginius - 2500 Eur. autoklavas arba ir svarstyklės,kaitinimo
spinta.


Informacijos platinimui apie individualios vaistų gamybos paslaugą, specializaciją toje srityje,
gyventojams ir gydytojams skirti apie 2000 Eur. Informacinėje medžiagoje nurodoma, jei
reikia gaminamų vaistų formos, esamos žaliavos, receptūra specialistams.

 pastato fasado remontas - 3000 Eur.
III. FINANSINIŲ REZULTATŲ ANALIZĖ
3.1.Įmonės finansinių ataskaitų pagrindinių straipsnių pokyčių analizė 2020 m.
Vaistinės balanso straipsnių pokyčiai per 2019 - 2020 metus, pateikiami 2 grafike
2 grafikas
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Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Balanso straipsniai

2020 m.

Ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Įstatinis kapitalas

2019 m.

53799
70764
73235

55236
67658
73235

Pokytis
Proc.
-2,6
+4,6
0,0

Eur
-1437
+3106
0

2020 m. gruodžio 31 d. ilgalaikio materialaus turto (pastato) vertė – 53799 Eur.
Lyginant su 2019 metais, sumažėjo 1437 Eur. (dėl nusidėvėjimo).
Įmonės trumpalaikis turtas 2019 m. gruodžio 31 d. buvo 70764 Eur. Lyginant su 2019
metais, padidėjo 3106 Eur (atsargos padidėjo 1913 Eur, per vienus metus gautinos sumos – 824
Eur. Didžiausią trumpalaikio turto pokytį lėmė 2337 Eur. padidėjusios pirkėjų skolos: 2020 m.
gruodžio 31 d. jos sudarė 12015 Eur, 2019 m. gruodžio 31 d. – 9678 Eur. Daugiausiai Įmonei buvo
skolinga Teritorinė ligonių kasa – 5104,27 Eur.
Pelno (nuostolių) ataskaitos grafikas pateikiamas 2019-2020 metų 3 grafike.
3 grafikas

Pelno ataskaitos pokyčiai 2020 metais
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Pokytis

533035
306854
226181

502903
261532
241371

Eur
30132
45322
15190

8238
233132
193
1094

7267
242341
945
5352

971
-9209
-752
-4258

Proc.
6,0
17,0
-6,0
13,0
6,0
-80,0
-80,0

SĮ „Debreceno vaistinė“ pardavimo pajamos iš pagrindinės veiklos – vaistų gamybos ir
pardavimo – 2020 metais, lyginant su 2019 metais, padidėjo 30132 Eur ( 6 %). Pajamos iš kitos
veiklos (vaistinės patalpų nuomos) padidėjo 971 Eur (13 %).
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Įmonės sąnaudos 2020 metais, lyginant su 2019 metais (pardavimo savikaina padidėjo
45322 Eur (17 % ); veiklos (bendrosios ir administracinės) sąnaudos sumažėjo 9209 Eur (6 %).
2020 metais bendrasis pelnas, lyginant su 2019 metais sumažėjo 80 %; grynasis pelnas sumažėjo
80%. Grynojo pelno sumažėjimui įtakos turėjo pardavimo savikainos sąnaudų padidėjimas. Padidėjo
didmenininkų -fabrikinių vaistų savikaina.
Pardavimų – pelno tendencijos 2019-2020 metų pateikiami 4 grafike.
4 grafikas

IV. PAGRINDINIAI RODIKLIAI
il.
Nr.
1.

2.

3.

4.
5.

Įmonės finansiniai veiklos
efektyvumo rodikliai
Nuosavybės grąža (ROE)
Nuosavybės
grąža=(Grynasis
pelnas/Nuosavas
kapitalas)*100
Bendrasis pelningumas
Bendrasis pelningumas =
(pardavimo pajamospardavimo savikaina /
pardavimo pajamos)*100
Įsiskolinimų koeficientas
Įsiskolinimo koeficientas =
Įsipareigojimai / Turtas
Turto apyvartumo rodiklis
Pardavimo pajamos/Turtas
Bendrasis likvidumas
Trumpalaikis
turtas/trumpalaikiai
įsipareigojimai

Matavimo
vienetas
(per metus)
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0,30

0,27
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4,09

Koef.

Tarp 1,2-2

1,9

2,1
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2020 metais nuosavybės grąža buvo 1,5%. Lyginant su 219 metais -7,3% sumažėjo – 5,8%.
2020 metais bendrojo pardavimo pelningumo rodiklis buvo geras 42,43 %. Palyginus su 2019 m. šis
rodiklis šiek tiek sumažėjo, tačiau buvo stabilus (2019m. buvo 48 %).
2020 metais įsiskolinimų koeficientas - 0,3, 2019 metais - 0,27. Kiekvienai įmonei
svarbiausia yra sugebėti įvykdyti savo įsipareigojimus. Sugebėjimas įvykdyti įsipareigojimus
priklauso nuo mokumo.
2020 metais viso turto apyvartumo rodiklis – 4,28, palyginus su 2019 m. (4,09) šiek tiek
padidėjo, tačiau buvo geras..
2020 metais bendrojo likvidumo koeficientas (rodiklis) buvo 1.9. Palyginus su 2019 m.
šis rodiklis šiek tiek sumažėjo (2019 m. – 2,1).
V. RIZIKOS VEIKSNIAI
 Tinklinių vaistinių konkurencija – spaudimas.
 Nepalanki įstatiminė bazė išsaugoti mažuosius verslo subjektus , neapsauganti nuo lobistų.
 Gydymo įstaigų ,gydytojų darbo metodų sukonvejerinimas.
VI. ĮMONĖS VALDYMO STRUKTŪRA
Įmonės organai yra šie:
Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos miesto savivaldybės
administracijos direktorius. Vienasmenis valdymo organas – įmonės vadovas (vedėjas).
Įmonė įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per įmonės
vadovą. Įmonės vadovas ir valdybos nariai turi vengti situacijos, kad jų asmeniniai interesai
prieštarautų ar galėtų prieštarauti įmonės interesams. Susidarius tokiai situacijai, valdybos narys ir
įmonės vadovas per 10 dienų privalo apie tai raštu pranešti įmonės savininko teises ir pareigas
įgyvendinančiai institucijai.
Įmonės organai privalo veikti įmonės naudai, laikytis įstatymų bei kitų teisės aktų ir
vadovautis įmonės įstatais. Įmonės organai neturi teisės priimti sprendimų ar atlikti kitų veiksmų,
kurie akivaizdžiai viršija normalią gamybinę ūkinę riziką ar yra akivaizdžiai nuostolingi. Koliagialus
priežiūros organas nesudaromas dėl labai mažo įmonės dydžio.
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Įmonės valdymo struktūra

Įmonės
vadovas

1

Vaistininkės

Buhalterė

3

1

Fasautoja
2
Farmakotechnikės

Ūkvedys
1

Apskaitininkė
1

Sanitarė
1

4
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VII. DARBO UŽMOKESTIS IR PERSONALAS
2020 m. Darbuotojų skaičius , pasiskirstymas pagal amžių, išsilavinimą, lytį, stažą:
Darbuotojų
lytis

skaičius, Vidutinis mėnesinis 1
darbotojo darbo
užmokestis Eur/mėn.

Pareigybė , išsilavinimas

Darbo vieta

1 darb.

2430

Įmonės vadovas - farmacinės
veiklos vadovas, aukštasis
universitetinis

Sportininkų g.16-27,
Taikos pr.101A-4

3 darb.

1317

Vaistininkė, aukštasis
universitetinis

Sportininkų g.16-27,
Taikos pr.101A-4

4 darb.

1134

Farmakotechnikė , aukštesnysis Sportininkų g.16-27,
Taikos pr.101A-4

3 darb.

750

Fasuotoja - valytoja

Sportininkų g.16-27,
Taikos pr.101A-4

1 darb.

329

Ūkvedys

Sportininkų g.16-27,
Taikos pr.101A-4

2 darb.

1432

Buhalterė
aukštasis

,

apskaitininkė Taikos pr.101

Viso:14 darbuotojų
Bendras metinis darbo užmokesčio fondas 2020 m. - 196511,62 Eur.
Bendras metinis darbo užmokesčio fondas 2019 m. - 195312,26 Eur.
Vadovo metinis darbo užmokestis 2020 m. - 29169,36 Eur. Pareiginė alga nustatoma taikant
atitinkamų metų LRS nustatytą LR politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų
pareiginės algos bazinį dydį ir Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus nustatyta
vaistinės vedėjo mėnesinės algos pastoviosios dalies kooficientą – 12,7.
Darbuotojų vidutinis amžius yra 58 metai. Dirba 12 moterų ir 2 vyrai
VIII. AUDITAS
2020 metais finansinių ataskaitų audita atliko UAB :Audito kokybė“. Atlygis už audito
paslaugas 1500 Eur. +PVM.

Vaistinės vedėjas

Justinas Ščėsna

