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lZaNca

Audito. tikslas - ivertinti Sf ,,Debreceno vaistine" 2016 metq
imones metiniq finansiniq
ataskaitq rinkinio teisingum4 ir pareiksti nepriklausom4 nuomong.
Audituojamas subjektas - Klaipedos miesto savivaldybes
imone,,Debreceno vaistine,.
toliau- fmone), adresas: Taikos pr. 101, Klaipeda. Identifikavimo kodas 1407g6g52.
fmones veiklos tikslas - tejkti vie54sias paslaugas, gaminti ir realizuoti produkcij4,
parduoti prekes ir vykdyti kit4 veikl4, siekiant tenkinti viesuosius
inleresus.
Audituojamas laikotarpis - 2016 metai.
Audituojamu laikotarpiu vadovavo vedeja Ruta Bieliene, vyriausi4ja buhaltere
dirbo
zitaGineitiene. {moneje 2016 metais dirbo 9 darbuotojai.

Sioie audito ataskaitoje pateikti

tik

audito metu atlikti

ir

nustatyti dalykai,

nepriklausoma nuomone del 2016 metq finansines atskaitomybes bus parei5kiamu
uudito iSvadoie.

o

AUDITO APIMTIS IR METODAI

Vadovaudami
nuostato
ir
sudaro:

ikos valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo 17
straipsnio 2 dalies
monds meting finansing atskaitomybg iuri patikrinti
savivaldybes kontroles
audituojame Sf ,,Debreceno vaistind,. finansine
atskaitomybg, kuri4
-balansas;
-pelno-nuostolio ataskaita;
-nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita;
-ai5kinamasis raStas;
-imones veiklos ataskaita.

J

L

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, siekiant gauti pakankam4
uZtikrinim4, kad ataskaitose nera reik5mingq i5kraipymq, finansiniq ataskaitq tintinyr sudarytas
remiantis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais,
imones veiklos ataskaitos
duomenys atitinka finansiniq ataskaitq rinkinio duomenis.
2016 metq Klaipedos miesto S[ ,,Debreceno vaistind" nustatyta finansiniq ataskaitq
reik5mingumo suma - 314 Eur arba 1,0 procentas nuo viso ilgalaikio turto. ioleruotina t<Liaa
larba
toleruotina klaidq suma) nustatyta 157 Eur arba 50,0 procentq nuo reikSmingumo sumos.
Savaranki5koms audito procedDroms atlikti buvo atrinkti audito pavyzdLiai, kurie
geriausiai reprezentavo visum4. Audito irodymai gauti taikant skaidiavimo, patikrinimo,
paklausimo, stebejimo ir analitines audito procedfrras.
Nenutrukstamos ir patikimos istaigos veiklos uZtikdnimui sukurta
imones vidaus
kontroles sistema, apimanti vidaus tvarkas bei taisykles. Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos direktoriaus patvirtinta imones struktlra ir strategija bei vadovaujandiq darbuotojq
darbo apmokejimo tvarkos apraSas. fmones vadovas yra patvirtings Apskaitos politik4, Finansq
kontroles taisykles, Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijq atlikimo tvarkos apra54, etatq
s4ra54 ir pareigybinius atlyginimus, darbuotojq darbo apmokejimo ir premijavimo tvarkos apraS4.
Audito metu iSsiaiSkinti priimtq norminiq aktq veiksmingumas ir poveikis vidaus
kontroles patikimumui.
Audituojant apskaitos sistem4 nustatyta, kad apskaita buvo organizuota vadovaujantis
Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq reikalavimais. Audituojamu laikotarpiu
reikSmingq pasikeitimq ir padidintos rizikos apskaitos organizavimo srityje nefZvelgta.

PAS TE B E JI MAI, IS VAD oS, RE Ko MENDA C IJ o S

Ankstesnieji auditai

Atlikus 2015 metq S[ ,,Debreceno vaistind" finansines atskaitomybes audit4, buvo

pareikSta bes4lygine nuomond, rekomendacij os nenumatytos.

lmonis veikla
Sf ,,Debreceno vaistine" (toliau

-

[mone) yra ribotos civilines atsakomybes vie5asis

juridinis asmuo. [mones steigeja - Klaipedos miesto savivaldybes taryba.
fmone isteigta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1993-08-16 nutarimu Nr. 627, reorganizuojant
Valstybines Klaipedos miesto vaistiniq imones vaisting Nr.4l1.
fmones savininke - Klaipedos
miesto savivaldybe.

fmones veikla neterminuota. fmones finansiniai metai sutampa su kalendoriniais
metais. Savo darbe imone vadovaujasi 2005-05-24 Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
direktoriaus isakymu Nr. ADl-923 patvirtintais imones istatais, kuriq nauja redakcija patvirtinta
2014-03-13 Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktoriaus
lsakymu Nr. AD1-733
patvirtintais naujais imones istatais, taip pat 2014-01-20 isakymu Nr. ADI-212 patvirtinta
imones
veiklos strategija.
Pagal 2001 m. liepos men. 11 d. koncesijos

sutartiNr.l6-463 S[ ,,Debreceno vaistine",
koncesijos pagrindais perduota valdyti UAB ,,Naujakiemio vaistin6". 2013-07-30 (pagal sutarti
Nr.J9-870) koncesijos sutartis nutraukta. Su koncesininku UAB ,,Naujakiemio vaistind" buvo
pasira5yta Taikos sutartis 2014-03-10 Nr.J9-331, sudarytas skolos graZinimo grafikas, pagal kuri
isiskolinimas turejo bDti padengtas 2014-12-01. Kauno apygardos teismas 2015-03-06 nutartimi
patvirtinto kreditorini reikalavim4 5 429,37 Eur sumai, tadiau jis liko neapmoketas.
Patalpos iSsidesdiusios dviejuose auk5tuose, kuriq bendras patalpq plotas yra
581,6Im'z. Vaistine isiktrusi antrame auk5te. Dalis patalpq I-ame auk5te (55,46 m2) ir dalis Il-ame
(34,79 m2) yrai5nuomota UAB ,,Skirgesa", dalis (34,38 m2;-uAB ,,Debreceno valda".
{mone neturi

filialq, bei kitq padaliniq.

visas imones turtas yra draustas,2016 metais draudiminiq ivykiq nebuvo.
Vaistines darbo laikas nuo 8-20 val. darbo dienomis ir nuo 9-16 val. Se5tadieniais.

fmones vidutinis darbuotojq skaidius 2016 metais buvo
farmakotechnikai,

I

buhaltere,

I

fasuotoja,

I

9 darbuotojai: 3 vaistininkai,

3

sanitare.

fmone patikejimo teise perduot4 savivaldybes turtE valdo, naudoja bei disponuoja juo
pagal istatymus Savivaldybes tarybos sprendimq nustatyta tvarka.
2013 m. rugpjudio men.3l d. Vaistines vedejos Rltos Bielienes isakymuNr. l7l A
patvirtinta nauja Apskaitos politikos redakcija. Naujoji apskaitos politika i5 esmes nepakeidia pries

tai galiojusios apskaitos politikos. Pagrindinis naujosios apskaitos politikos naujos redakcijos

patvirtinimo tikslas tai, kad ji parengta iSsamiau aptuiantvisas apskaitos ir mokesdiq apskaidiavimo
proced[ras . 2016 metais pakeitimq nebuvo.

{mones veiklos tikslas - teikti farmacijos paslaugas, gaminti ir realizuoti produkcij4,
parduoti prekes ir vykdyti kitE veikl4, siekiant tenkinti viesuosius interesus. Pagal
imones veiklos
strategij4 veiklos misija yra atsiZvelgiant i gyventojq bei
imoniq, istaigq ir organizacijq poreikius,
uZtikrinti vaistiniq preparatq garnybq, pardavim4 (i5davim4) ir teikiamq farmaciniq paslaugq
kokybg ir kiekybg. [monei suteiktos Sios licencijos:

o
.

gamybines vaistines veiklos licencija;

o

licencrj4 farmacinei veiklai su narkotiniais

licencrja uZsiimti farmacine veikla;

ir

psichotropiniais vaistais bei vaistinemis

medZiagomis.
fmone turi leidimus ir paZymejimus:

o
o
o

isigyti , parduoti ar kitaip perleisti nuodingqj4 medZiagq;
higienospas4-leidim4;
maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo paZymejimq.

ataskait4,

ST

Audito metu analizavome Sf ,,Debreceno vaistine" 2016 metq Pelno (nuostolio)
lyginome paskutiniq trijq metq duomenis- pajamq ir sqnaudq pokydius.

,,DEBRECENO VAISTINE" PAJAMV .ISLAIDU ANALIZE
Eurais

Eil.

Rodikliai

2016

2015

I

Pardavimq pajamos

253 948

256 531

273 837

Pardavimo paj amos nuolat
maLdja. 20 | 6 metais, lyginant
su 2015, jos sumaLdjo2 583
Eur.

2.

Kitos veiklos pajamos

3 4t4

2 725

2 759

Kitos veiklos (patalpq nuoma)
pajamos 2016 metais padidejo
689 Eur, lyginant su 2015.

a

Pardavimo savikaina

t43 I l3

153 828

20r4

Pastabos

Nr.

J.

17l 4t Pardavimq savikaina nuolat

maLeja,2016 metais ji sumaZejc
l0 715 Eur, palyginus su 2015

metais.
4.

Veiklos s4naudos

r02 655

93 838

96 r2s

Veiklos s4naudos 2016 metais
padideio 8 817 Eur (lysinant

su 2015 metais ). DidZiausi4

itak4 tam turejo minimalaus
atlyginimo didinimas.
5.

Pelno mokestis

6.

Grynasis
pelnas(nuostoliai)

II

0

0

0

594

11 590

9 097

Dengiamas praejusiq
laikotarpiq nuostolis

fmone 2016 dirbo pelningai,

nors pardavimo

pajamos
maLejo, tadiau gauta daugiau
kitos veiklos pajamq, taip pat

ir savikaina. Pelnas
nuosekliai didejo per
maLejo

paskutinius tris metus.

Pagal pateikt4 2016 metq Pelno (nuostoliq) ataskait4 Sf ,,Debreceno vaistine" dirbo pelningai,
grynojo pelno suma buvo
594 Eur. Pardavimq pajamos, lyginant su 2015 metais sumaZejo 2 583
Eur, kitos veiklos pajamos padidejo 689 Eur.

Il

Pardavimo savikaina sumaZejo 10715 Eur, didZiausi4 itak4 tam turejo padidejg
vaistineje gaminamq vaistq pardavimai. 2016 metais gaminamq vaistq pardavimai tiek
gyventojams, tiek gydymo istaigoms augo ir sudare 43,7 oh nuo bendros pardavimq sumos.
Padidejo veiklos s4naudos - 8817 Eur. Siam faktui didZiausi4 itak4 turejo minimalaus
darbo uZmokesdio kilimas- per 20l6jis didejo du kartus.

FINANS INIA ATASKAI TU PALYGINIMAS

SA

APSKAITOS D AOMENIMIS

Eurais

Eil.
Nr.

ISlaidq straipsnio pavadinimas

Finansines atskaitomybes ataskaitq
pavadinimai
Balansas
Pelno
Nuosavo
(nuostoliq) kapitalo
ataskaita
pokydiq

Suvestinis
apskaitos
registras

(Didzioji
knyga)

ataskaita

2016-12-31

20r6-12-31

I

Ilgalaikis nematerialusis turtas
isigijimo savikaina

20r6-12-31

2016-12-31

593,29

Ilgalaikio nematerialaus turto
2.

3.
4.

5.

nusidevejimas

Ilgalaikis materialusis turtas
isigijimo savikaina
Il galaikio materialaus turto
nusidevejimas

593,29

0

78 170,24
31 409
46 761,04

Atsargos trumpalaikis turtas ir
maZavertis inventorius lZaliavos ir
komplektavimo gaminiai

0

0

449,88

450

7.

34 998.68

34 999

8.

5 827,30

5 827

5 765,21

s 765

273,14

273

209,07

209

6.

Pagaminta produkcija

Pirktos prekes skirtos, perparduoti

9.

Kitos gautinos sumos

10.

Sumoketi avansai

Ateinandiq laikotarpiq s4naudos
l1
t2.

Le5os bankq s4skaitose

13.

Pinigai kelyje

t4.

Kasa

15.
16.

[mones savininko kapitalas
[statymais numatyti privalomi
rezervai

t7.

Nepaskirstytas ankstesniq metq
pelnas metq pradZioje

984,36

I

870,56

3 245

390,49

48 612,14

48 612

48 612

4 861,27

4 861

4 86r

-11 959,55

-11 959

-rr

959

18.

Ataskaitiniq metq pelnas
(nuostolis)

19.

Skolos tiekejams

20.

PVM mokesdiai

21.
22.

tr

594

11 594

17 124,27

t7 124

tt 594

rr 594

789,32

Kitos moketinos sumos ir
isipareigojimai
Su darbo santykiais susijg
isipareigojimai (sukaupti
atostoginiai, Sodra, garantinis
fondas)

22.

Pajamos uZ paslaugas ir
prekes/pardavimo paj amo

23.

Kitos pajamos (nuoma)

s

957
169,0

10 988,42

l0

988

253 948.90

253 948

3 414,19

3 4r4

0

0

Kitos pal[kanq ir pana5ios pajamos
24.

25.

Parduotq prekiq savikaina

143

tt3,tg

143 113

26.

Veiklos sanaudos

102 655,88

r02 6s5

0

0

27.

Pelno mokesdio isipareigojimai

Visq S[ ,,Debreceno vaistine" 2016 metq finansiniq ataskaitq rinkinio duomenys
atitinka Suvestinio apskaitos registro (DidZioji krrygu) duomenis. Audito irodymai, gauti taikant
skaidiavimo, patikrinimo, paklausimo, stebejimo ir analitines audito proceduras,leidLia teigti, kad
finansines atskaitomybes duomenys parodo teising4 informacij4 apie imones finansing b[klg,
veiklos rezultatus ir pinigq srautus.

Ai5kinamojo raSto duomenys atitinka kitose ataskaitose parodytus duomenis, taip pat
atskleidZiama jose nepateikta kit4 reik5minga informacija. S[,,Debreceno vaistin€" 2016 finansinig
metq imones veiklos ataskaitos duomenys parodo teising4 informacij4 apie imones finansing buklg
ir veiklos rezultatus.
Likvidumo rodikliai

fvertinus tai,

kad

Savivaldybes imones ,,Debreceno vaistine" 2016-12-3L
trumpalaikiai isipareigojimai buvo maZesni uZ trumpalaiki turt1 21 490 Eur. {mones skolq
padengimo turto rodiklis 2016-12-31 d. buvo 1,74 punkto. 2015-12-31 jis buvo 1,24, taigi Sis
rodiklis per metus jis padidejo 0,5 punkto. Pinigq likutis banke ir kasoje 2016-12-31 buvo 3 245
Eur. Klaipedos miesto savivaldybes imones ,,Debreceno vaistind" 2016-12-31 finansinis rezultatas
buvo 1I 594 Eur pelno. {mones skolq padengimo turto rodiklis yra didesnis uL I ir parodo kokiu
laipsniu trumpalaikis turtas padengia trumpalaikius isipareigojimus (ir kitas per vienerius metus
moketinas sumas), t.y. jis nusako imones galimybg ivykdyi trumpalaikius isipareigojimus,

panaudojus turim4 trumpalaiki t,rte. Bendru atveju
sis rodiklis turi buti ne maZesnis uZ vienet4. per
2016 metus sis rodiklis Zenkliai pagerejo, todel ir
rizika, kad vaistine laiku neatsiskaitys su savo
tiekejais, darbuotojais ar laiku nesumok6s mokesdiq,
yra nedidele.
DAI veiklos ataskaitos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes
imoniq istatymo 16
straipsnio I dalies nuostatomis, Sf ,,Debreceno vaistine" vedeja kartu
su imones metine finansine
atskaitomybe pateike 2016 finansiniq metq
imones veiklos ataskait4. Darome prielaid4, kad sios
ataskaitos duomenys parodo teising4 vaizdqapie
imones finansing btiklg ir veiklos rezultatus.
fmones 2016 m. veiklos ataskaitoje nepastebeti jokie reiksmingi neatitikimai lyginant
su audituota finansine atskaitomybe.
Vidaus kontroli

AtsiZvelgiant i audito metu atliktas procediiras, nustatyta, kad
fmoneje vidaus
kontroles sistema sukurta taip, kad uZtikrintq pagrindinius jai keliamus tikslus,
atsiZvelgiant i
vidaus kontroles tiksl4, veiklos rizikq, vidaus kontroles pastowm4 ir jos
atlikimo s4naudas,
apskaitos ir informacing sistem4, turto apsaugos buklg ir kitus vidaus kontroles
kriterijus, yra
sukurtos vidaus kontroles procedtros, vidaus kontroles sistema veikia patikimai,
i5skyrus
nereiksmingas i5imtis, todel vidaus kontroles sistema vertinama kaip gera.
fmoneje parengta ir
vadovo patvirtinta apskaitos politika, tvarkos ir proced[ros, skirtos uZkirsti kelia klaidoms
ir
uZtikrinti, kad imones tikslai bus pasiekti.
Atliekant imones finansiniq ataskaitq audit4 mes vadovavomes tarptautiniais audito
standartais, todel parenkant audito procedlras ir testus, mes atsiZvelgeme vidaus
kontrolg,
i
susijusi4 su imones finansiniq ataskaitq rengimu ir teisingu pateikimu. Apskaitos tvarkymui
ir
finansiniq ataskaitq parengimui imone naudoja programing
irang4,,Pror[na". Ilgalaikio turto
apskaita ir darbuotojq atlyginimq skaidiavimas nera kompiuterizuoti, skaidiavimai atliekami Excel
lentelese.

Kiti pastebijimai
Pagal LR valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo 2 straipsnio 3 dali savivaldybes
imones tikslas - teikti vieS4sias paslaugas, gaminti produkcij4 ir vykdyti kit4 veikl4 siekiant tenkinti
vie5uosius interesus. Teises aktuose nera ai5kiai apibrdlta kas yra
interesai., ir koki4

,,viesieji

savivaldybes imones veiklos dali tokia veikla privalo apimti. S[
,,Debreceno vaistin e', 2016 metais
44 Yo nuo bendry pardavimo pajamq gavo pardavusi savo pagamint4 produkcijq, 56 yo- realizavusi

kitq gamintoj q produkcij

4.

10

fiu,q,oos:
1. Finansiniq ataskaitq rinkinio uL 2016 m. duomenys atitinka imones metq imones veiklos
ataskaitos duomenis.

2. Klaipedos miesto savivaldybes imones ,,Debreceno vaistine" 2016-12-31 finansinis rezultatas
buvo I I 594 Eur pelno. Nepaisant iSaugusiq per 2016 metus veiklos s4naudq, tam didZiausi4

itak4

turej o vaistinej e gaminamq vaistq pardavimai.

3. [mones skolq padengimo turto rodiklis 2016-12-3 I buvo 1,74 punkto. Sis rodiklis per paskutinius
metus Zenkliai i5augo, o tai rodo imones veiklos gerejim4.

Savivaldybes Kontroliere

Daiva eeporiflte

Vyriausioj i specialiste

Egle Akinskaite
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Klaipeda

Audito metu vertinome

Klaiped

,,Debreceno vaistind,,

2016 metq imones metiniq finansiniq ataskaiq

Klaipedos
/svo miesto
o+ ,,Debreceno
'uvrlv Sf
'rrrEureuellu

imo
valdymo,
metq

finansiniq ataskaitq rinkinio.

yra atsakinga uL 2016
uz Savivaldybes turto

, pareik5ti nuomong del SI ,,Debreceno vaistine.,

ir Tarptautinius audito
i taip, kad bDtq gautas pakankamas uZtikrinimas
o ir teisingo pateikimo, del Savivaldybes turto
tumo. Audito metu surinkti irodymai suteikia
audito reikalavimus

Audito i5vada teikiama kartu su audito ataskaita.

Savivaldybes kontroliere

Vyriausioj i specialiste

Daiva ieporiute

Egle Akinskaite

