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IZANGA
Klaipedos miesto savivaldybes imones ,,sportininkq vaistine" 2016 metq finansinis
auditas atliktas pagal Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir audito tarnybos veiklos plan4 ir
vykdant Savivaldybes kontrolieriaus 2017-03-20 isakym4 Nr, KAT15-(4.3)-5. Audit4 atliko
Savivaldybes kontroliere Daiva CeporiDte ir Klaipedos miesto savivaldybes kontroles ir audito
tarnybos vyr. specialiste Egle Akinskaite .
Audito tikslas ivertinti S{ ,,Sportininkq vaistind" 2016 metq imonds metiniq
finansiniq ataskaitq rinkini ir pareikSti nepriklausomq nuomong.
Audituojamas subjektas - Klaipedos miesto savivaldybes imone ,,Sportininkq vaistind"
(toliau- fmone), adresas: Sportininkq g. 76,92257 , Klaipeda. Identifikavimo kodas 140786359.
fmones veiklos tikslas - teikti vie54sias paslaugas, gaminti ir realizuoti produkcij4,
parduoti prekes ir vykdy'ti kit4 veikl4, siekiant tenkinti juridiniq ir fiziniq asmenq vieSuosius

-

interesus.

Audituojamas laikotarpis - 2016 metai.
Audituojamu laikotarpiu vadovavo - vedeja Liucija Sidabriene, vyriausi4ja buhaltere
dirbo Ramute Mikulskiene. {moneje2016 metais dirbo 6 darbuotojai.
Sioie audito ataskaitoje pateikti tik audito metu atlikti ir nustatyti dalykai, o
nepriklausoma nuomone del 2016 metq finansines atskaitomybes bus parei5kiama audito i5vadoje.

AUDITO APIMTIS IR METODAI
Vadovaudamiesi Lietuvos respublikos valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo 17
straipsnio 2 dalies nuostatomis, ,,savivaldybes imones meting finansing atskaitomybg turi patikrinti
savivaldybes kontroles ir audito institucija", todel audituojame Sf ,,Sportininkq vaistine" finansing
atskaitomybg, kuri4 sudaro :
-balansas;

-pelno-nuostolio ataskaita;
-pinigq srautq ataskaita;
-nuosavo kapitalo pokydiq ataskaita;
-aiSkinamasis raStas;
-imones veiklos ataskaita.

Auditas atliktas pagal Valstybinio audito reikalavimus, siekiant gauti pakankam4
uZtilffinim4, kad ataskaitose nera reikSmingq i5kraipymq, finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas
remiantis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, imones veiklos ataskaitos
duomenys atitinka finansiniq ataskaitq rinkinio duomenis.
2016 metq Klaipedos miesto Sf ,,sportininkq vaistine" nustatyta finansiniq ataskaitq
reik5mingumo suma 432 Eur arba 1,0 procentas nuo viso turto. Toleruotina klaida ( arba toleruotina
klaidq suma) nustatyta 21.6Eur arba 50 procentq nuo reikSmingumo sumos.
SavarankiSkoms audito proceduroms atlikti buvo atrinkti audito pavyzdLiai, kurie
geriausiai reprezentavo visum4. Audito irodymai gauti taikant skaidiavimo, patikrinimo,
paklausimo, stebejimo ir analitines audito procedlras.
Nenutr[kstamos ir patikimos istaigos veiklos uZtikrinimui sukurta [mones vidaus
kontroles sistema su daugeliu tvarkq ir taisykliq. Klaipedos miesto savivaldybes administracijos
strategija bei vadovaujandiq darbuotojq darbo
direktoriaus patvirtinta fmones struktfira
apmokejimo tvarkos apraSas. [mones vadovas yra patvirtings Apskaitos politik4, Finansq kontroles
taisykles, Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijq atlikimo tvarkos apraS4, etatq s4ra54 ir
pareigybinius atlyginimus, Darbuotojq darbo apmokejimo ir premijavimo tvarkos apraS4.
Audito metu i5siai5kinti priimtq norminiq aktq veiksmingumas ir poveikis vidaus

ir

kontroles patikimumui.

Audituojant apskaitos sistem4 nustatyta, kad apskaita buvo organizuota vadovaujantis
Lietuvos Respublikos istatymq ir kitq teises aktq reikalavimais. Audituojamu laikotarpiu
reik5mingq pasikeitimq ir padidintos rizikos apskaitos organizavimo srityje neiZvelgta.

PASTBBEJIMAI, ISVADOS, REKOMENDACIJOS

Ankstesnieji auditai

Atlikus 2015 metq Sf ,,sportininkq vaistine" finansines atskaitomybes audit4 ir
pareiSkus bes4ly ging nuomong, rekomendacij

o

s nebuvo nenumatyto s.

[monis veikla

Sf ,,sportininkq vaistine" 2016 metais savo veikl4 vykde vadovaudamasi Lietuvos

ir fmones istatais, kuriuos patvirtino Klaipedos miesto
savivaldybes administracijos direktorius 2007-09-17 isakymu Nr. ADl-2125. 2009-12-09
Klaipedos miesto savivaldybes administracijos direktorius isakymu Nr. ADl-l989 patvirtino
Respublikos istatymais, kitais teises aktais

imones struktlr4 ir veiklos strategij4.
fmones veiklos tikslas - teikti farmacijos paslaugas, gaminti ir realizuoti produkcij4,
parduoti prekes ir vykdyti kit4 veikl4, siekiant tenkinti vie5uosius interesus.
f mones
HihHt
-enine prekyba;
kvepalq ir kosmetikos priemoniq didmenine prekyba;
paruo Siantys ir parduodantys vaistus vaistininkai ;
medicinos ir ortopediniq prekiq maZmenine prekyba;
kosmetikos ir tualeto reikmenq maZmenine prekyba;
kita maZmenine prekyba nespecializuotose parduotuvese;

Tfiiil'Tffi

laikymas ir sandeliavimas;

ruguril:11*"'#il1,j1",1;,l,i;'ixl'x::ii#HlYJil::i'#'.'H:1"ii?iil1:jqbei
gamyb4, pardavimq
imoniq, istaigrl ir organizacijq poreikius, uztikrinti vaistiniq preparatq
numatyta
strategijoje
kiekybg.
ir
[mones
iiSOavima; ir- teikiamq farmaciniq paslaugq kokybE

organizuoti farmacing veikl4 pagal Geros vaistiniq praktikos nuostatus, patvirtintus Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007-06-15 isakymu Nr. V-494.
Svarbiausi ivykiai vaistineje 2016 metais:

-

Gauti nauji Valstybines visuomends sveikatos prieZi[ros tamybos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos leidimai isigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuoding4sias
medZiagas, naudoj amas vaistq gamyboj e vaistinej e'

Klaipedos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba atliko maisto papildq laikymo
s4lygq, saugos, Zenklinimo, kokybes patikrinim4. PaZeidimq ir neatitikimq
nenustatyta.

2016 metais idiegta Elektronines sveikatos paslaugq ir bendradarbiavimo
informacind sistema kompensuojamq vaistq ir medicinos pagalbos priemoniq
iSdavimui pagal elektroninius receptus.

metais atliktas daugiabudio namo Sportininkq g.16 atnaujinimas
laiptai,
lmodemizavimas). Liko neatnaujinti iejimo i vaistines patalpas

- 2016

nesutvarkyta fasado aplinko teritorija. Atlikus Sildymo sistemos vamzdynq keitimo
darbus, reikalinga atlikti dalies vaistines rlsio ir pirmo auk5to patalpq remont4'

Per 2016 metus gautos pajamos iS patalpq nuomos -- 2 817 Eut.

Audito metu, analizuodami SI ,,sportininkq vaistine" 2016 metq bei

ankstesniq

laikotarpiq Pelno (nuostoliq) ataskaitas, nustateme pajamq ir s4naudq pokydius'

SI ,,SPORTININKV VAISTINE" PAJAMU - ISLAIDU ANALIZE
Eurais

Eil.

20r6

Rodikliai

20t4

2015

Pastabos

Nr.
Pardavimq pajamos

I

t74 234

r78 200

181 663

Pardavimo pajamos nuolat maildia.
2016 lyginant su 2015 metais jos
sumaZejo 3 966 Eut.

2.

2 888

2 817

Kitos veiklos pajamos

2 070

Kitos veiklos pajamos (patalpq
nuoma) svyruoj a neLymrar.

a

J.

Pardavimo savikaina

1

t2 848

1

18 594

t24 145 Pardavimq savikaina nuolat
maLeja, 2016 metus lyginant su
2015 metais ji sumaZejo 5 746
Eur.

4.

60 165

Veiklos s4naudos

57 3r3

58 840

Veiklos s4naudos 2016 metais
padidejo 2 852 Eur. DidZiausi4
reik5mg tam turejo isigYtas

kompiuteris,

Priskaidiuoti

atostoginiq kaupiniai.
5.

Pelno mokestis

6

Grynasis

pelnas

202

52

0

3 836

5 129

748

[mones pelnas 2016

metais

sumaZejo, lyginant su 2015 metais,

(nuostoliai)

|

293 Eur.

pagal pateikt4 2016 metq Pelno (nuostoliq) ataskait4 Sf ,,sportininkq vaistine" dirbo
pelningai, grynojo pelno suma buvo 3 836 Eur. Pardavimq pajamos, lyginant su 2015 metais,
veiklos
sumaZejo 3 966 Eur, pardavimq savikaina per t4 pati laikotarpi sumaZejo 5 746 Eur,
s4naudos padidejo

2 852 Eur.

FINANSINIV ATASKAITU PALYGINIMAS SU APSKAITOS DUOMENIMIS
Eurais

Finansines atskaitomybes ataskaitq pavadinimai
Suvestinis

Eil.

I5laidq

apskaitos

straipsnio

registras

pavadinimas

Nr.

Pelno

Balansas

Pinigq

Nuosavo

srautq

kapitalo
pokydiq

ataskaita

ataskaita

20r6-12-

20r6-12-

(nuostoliq)

20r6-t2-

ataskaita

31

(Didzioji

20t6-12-

knyga)

31

31

31

20t6-12a1

JI

2.

3.

Ilgalaikis nematerialusts
turtas isigijimo savikaina

0

Ilgalaikio nematerialaus
turto nusidevejimas

0

I Ilgalaikis materialusis
I tnrtus isigijimo savikaina

Ilgalaikio materialaus turto

4.

0

50 568,24
25

3rl

25 257,62

nusidevejimas
5.

Atsargos trumpalaikrs
turtas ir maZavertis
inventorius I Zahav o s ir

komplektavimo gaminiai
Pirktos prekes skirtos,
perparduoti

6

7.

t4

420,13

14 420

2 428,49

2 428

10,18

310

11,65

18

8.

Kitos gautinos sumos

9.

Kitas trumpalaikis
turtas/sukauptos s4naudos

10.

LeSos bankq s4skaitose

11

Pinigai kelyje

104 7?

t2.

Kasa

382,35

3

0,00
687

687

13.

fmonds savininko kapitalas

24 622,63

24 623

24 623

938,24

938

938

0

0

0

t4. [statymais numatyti
privalomi rezervai
15.

t6,

Paskirstytas ankstesniq
metq pelnas/Kiti rezervai

0

Nepaskirstytas ankstesniq
metq pelnas metq
pradLioje

t7.

Ataskaitiniq metq pelnas
(nuostolis)

3 836,10

3 836

18.

Skolos tiekeiams

9 310,30

9 310

19.

PVM mokesdiai

20.

Su darbo santykiais susijg

3 057,43

3 057

|

1 208

3 836

3 3836

174 234

174 234

2 816,97

2 8r7

2 8t7

0

0

0

3 836

isipareigojimai
21,

Kitos moketinos sumos ir

207,55

isipareigojimai
22

174 234,4

Pajamos uZ paslaugas rr

prekes/pardavimo paj amo
LJ.

Kitos pajamos (nuoma)

24.

Banko

2

s

palDkanos/frnansines

veiklos pajamos
25.

Parduotq prekiq savikaina

123 59r,9
8

112 848
26.

Pirkimu nuolaidos
27.

Veiklos s4naudos

28.

Pelno mokesdiq

10

tr2

848

7 43,51

60164,92

60 165

60 16s

207,90

202

202

isipareigojimai

Visq Sf ,,sportininkq vaistine" 2016 metq finansiniq ataskaitq rinkinio duomenys
atitinka Suvestinio apskaitos registro (DidZiosios knygos) duomenis. Audito irodymai, gauti taikant
skaidiavimo, patikrinimo, paklausimo, stebejimo ir analitines audito proceduras,leidLia teigti, kad

frnansines atskaitomybes duomenys parodo teising4 informacij4 apie imones finansing buklg,
veiklos rezultatus ir pinigq srautus.

Ai$kinamojo ra5to duomenys atitinka kitose ataskaitose parodytus duomenis, taip pat
atskleidZiama jose nepateikta kita reikSminga informacija. Sf ,,sportininkq vaistind" 2016 finansiniq
metq imones veiklos ataskaitos duomenys parodo teising4 informacij4 apie imones finansing bUklg
ir veiklos rezultatus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo
16 straipsnio 1 dalies nuostatomis, S[ ,,Sportininkq vaistine" vedeja kartu su {mones metine
finansine atskaitomybe pateike 2016 finansiniq metq imones veiklos ataskaitE. Sios ataskaitos
duomenys parodo teising4 vaizd4apie imones finansing bUklg ir veiklos rezultatus.
Likvidumo rodikliai
lvertinus Savivaldybes imones ,,sportininkq vaistin€" 2016-12-31 ataskaitas, matome
kad trumpalaikiai isipareigojimai buvo maZesni uZ trumpalaiki turt4 4 086 Eur. {mones likvidumo
rodiklis 2016-12-31 buvo 1,3 punkto ir per ataskaitinius metus padidejo 0,28 punkto. Pinigq likutis
banke ir kasoje 2016-12-31 buvo 687 Eur. Klaipedos miesto savivaldybes imones ,,Sportininkq
vaistine" 2016-12-31 finansinis rezultatas buvo 3 836 Eur grynojo pelno.
Einamojo likvidumo koeficientas rodo, kokiu laipsniu trumpalaikis turtas padengia
jis parodo imones
trumpalaikius isipareigojimus (ir kitas per vienerius metus moketinas sumas), t.y'
galimybg ivykdy'ti trumpalaikius isipareigojimus, panaudojus turim4 trumpalaiki turt4. Likvidumas
priklauso nuo imones gebejimo trumpalaiki turt4 paversti pinigais ir taip apmoketi savo skolas bei
iis
padengli kitas moketinas sumas. Vidutine rodiklio reik5me sudaro 1,2 - 2 (kartai). Bendru atveiu
rodiklis turi buti ne maiesnis ui vienetq, /,emesne reikSme rodytq potencialias imones finansines
problemas, nepajegum4 iskart apmoketi skolq. Per paskutinius tris metus imones veikla nuolat
gereja, vaistine dirba Pelningai.

Dil

veiklos ataskaitos

ar joje
Vertinant [mones veiklos ataskaitoje pateiktus duomenis apsiribota patikrinimu,
pateikti duomenys atitinka finansines atskaitomybes duomenis, neapimant vadovybes vertinimo,
veiklos planq ir prognoziq tikrinimo.
jokie reikimingi neatitikimai lyginant
[monds 2016 m. veiklos ataskaitoje nepasteb\ti

su audituota finansine atskaitomybe.

Vidaus kontroll

audito metu atliktas procedlras, nustaty'ta, kad [moneje vidaus
jai keliamus tikslus, atsiZvelgiant i
kontroles sistema sukurta taip, kad uztikrintq pagrindinius
jos atlikimo s4naudas,
vidaus kontroles tiksl4, veiklos rizik4, vidaus kontroles pastovum4 ir
kriterijus, yra
apskaitos ir informacing sistem4, turto apsaugos buklg ir kitus vidaus kontroles
patikimai' i5skyrus
sukurtos vidaus kontroles procedlros, vidaus kontroles sistema veikia
parengta ir
nereiksminsas iSimtis, todel vidaus kontroles sistema vertinama kaip gera. [moneje
AtsiZvelgiant

i

vadovo patvirtinta politika, tvarkos ir proced[ros, skirtos uZkirsti keli4 klaidoms, iStaisyti ir
uZtikinti, kad imones tikslai bus pasiekti.
Atliekant imones finansiniq ataskaitq audit4 mes vadovavomes tarptautiniais audito
standartais, todel parenkant audito proced[ras ir testus, mes atsiZvelgeme vidaus kontrolg,
susijusi4 su imonds finansiniq ataskaitq rengimu ir teisingu pateikimu. Apskaitos tvarkymui ir
fi nansiniq ataskaitq parengimui imone naudoj asi informacine sistema,,SKS Vaistai".

i

Kiti pastebijimai dil imonis veiklos
Pagal LR valstybes ir savivaldybes imoniq istatymo 2 straipsnio 3 dali savivaldybes
veikl4 siekiant tenkinti
imones tikslas - teikti vie54sias paslaugas, gaminti produkcij4 ir vykdyti kit4
vieSuosius interesus. Teises aktuose nera ai5kiai apibreLta kas yra ,,vie5ieji interesai" ir koki4
savivaldybes imones veiklos dali tokia veikla privalo apimti. S{ ,,sportininkq vaistine" 2016 metais
oA- realizavusi
27 o/o nuo bendrq pardavimo pajamq gavo pardavusi savo pagamintq produkcii4,73

kitq gamintoj q produkcij

4.

rSv.loos:
Finansiniq ataskaitq rinkinio uL 2016 m. duomenys atitinka imones metq imones
veiklos ataskaitos duomenis.

L

2,

Savivaldybes imones ,,Sportininkq vaistind" 2016-12-31 trumpalaikiai

likvidumo rodiklis 2016-12-31
isipareigojimai buvo maZesni uZ trumpalaikiturt4 4 086 Eur. {mones
d. buvo 1,3 punkto ir audituojamu laikotarpiu padidejo 0,28 punkto'
3. Klaipedos miesto savivaldYbes imones,,sportininkq vaistind" 201 6-12-3 1 frnansinis
rezultatas buvo 3 836 Eur grynojo pelno.
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Klaipeda

Audito metu vertinome Klaipedos miesto savivaldybes imones ,,Sportininkq vaistine"
2016 metq imones metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio teisingum4.

Klaipedos miesto S{ ,,sportininkq vaistine" vedeja Liucija Sidabriene yra atsakinga vZ
2016 metq lmones metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio parengim4 ir pateikimq,bei uL Savivaldybes
turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo teisetum4.
Mlsq pareiga, remiantis atliktu auditu, pareik5ti nuomong del SI ,,Sportininkq vaistind"
finansiniq ataskaitq rinkinio.
Tarptautinius audito
AuditE atlikome pagal Valstybinio audito reikalavimus
pakankamas
gautas
uZtikinimas
standartus, kuriuose nurodyta audit4 planuoti ir atlikti taip, kad bltq
del finansiniq ataskaitq rinkinio duomenq tinkamumo ir teisingo pateikimo, del Savivaldybes turto
disponavimo juo teisetumo. Audito metu surinkti irodymai suteikia
valdymo, naudojimo
pakankam4 pagrind4 mtsq nuomonei pareik5ti.
S| ,,Sportininkq vaistine" 2076 metq metiniq finansiniq ataskaitq rinkinys sudarytas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos istatymais ir kitais teises aktais, reglamentuojandiais imoniq
buhaltering apskait4 ir metiniq finansiniq ataskaitq rinkinio sudarym4'
Remdamiesi surinktais irodymais parei5kiame bes4lyging nuomong, kad Sf ,,Sportininkq
vaistind" 2016 metq metiniq finansiniq ataskaitq rinkinys parengtas pagal Lietuvos Respublikoje
galiojandius teises aktus parodo teising4 2016-12-31 finansing blklg, 2016 m. veiklos rezultatq
ataskaitos duomenvs atitinka finansines ataskaitos duomenis'
Audito iSvada teikiama kartu su audito ataskai

ir

ir
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