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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
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I

\
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-

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
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