Uždaroji akcinė bendrovė “Universiteto vaistinė‘

Pranešimas
2012 m. pusmečio
1. Įmonės veiklos per 2012 m. šešis mėnesius apžvalga
VĮ 'Universiteto vaistinė' buvo įsteigta 1995 metais, steigėjas LR sveikatos
apsaugos ministerija. 2011 metų gruodžio 30 d. pertvarkyta į uždarąją akcinę bendrovę.Akcijų
valdytoja -Sveikatos apsaugos ministerija. Įmonė dirba didelės konkurencijos sąlygomis, nes
didieji vaistinių tinklai priklauso didmeninėms vaistų tiekimo įmonėms, kas sudaro nelygias
konkurencines sąlygas .
Uždaroji akcinė bendrovė'Universiteto vaistinė' vykdo mažmeninę prekybą vaistais,
vaistinėmis medžiagomis, narkotiniais ir psichotropiniais vaistais, vykdo ekstemporalių vaistų
gamybą,specializuojasi dermatologinių vaistų gamyboje, gamina lašus akims, parduoda
vaistus gyventojams , pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms, aprūpina ligonius vardiniais
(neregistruotais ) vaistais.Vaistinė atleidžia etilo alkoholį įvairioms gydymo įstaigoms,
medicininį deguonį . Vaistinėje atlieka praktiką Sveikatos Mokslų Universiteto farmacijos
specialybės studentai. Visos respublikos narkotinių receptų blankai saugomi , apskaitomi,
atleidžiami uždarosios akcinės bendrovės 'Universiteto vaistinės' filiale.
2010 11 01 prie įmonės po reorganizavimo prijungimo būdu buvo prijungtos 3 valstybės
įmonės : VĮ ' Vilniaus Gedimino vaistinė' , VĮ 'Lazdynų vaistinė ' , VĮ 'Šaltinio vaistinė' .
Prijungtos vaistinės veikė nuostolingai . Tikslingai mažinant įmonės veiklos sąnaudas,pavyko
pasiekti tikslus dirbti pelningai : UAB “Universiteto vaistinė“ 2012 metų šešių mėnesių
grynasis pelnas 121078 Lt. Dėl vaistinės darbo specifikos (sezoniškumo) pirmojo pusmečioo
rezultatai visuomet būna geriausi , 2012 trečič ketvirtį ir iki metų pabaigos numatoma
mažesnė prekių apyvarta ir pelningumas.
2. Įmonės turtas

Bendrovės turtas metų pradžioje sudarė 4756,9 tūkst. Lt,
2012 06 30 -4889,7 tūkst.litų.

3. Bendrovės kapitalas

Pagal Balansą nuosavas kapitalas 2011 12 31 d. sudarė3 747 972 Ltl, o 2012 06
30 d. - 3 766 477 Lt. Nuosavas kapitalas padidėjo 121 078 Lt dėl einamųjų metų pelno, o
sumažėjo dėl sumokėtų į valstybės biudžetą dividendų 86 377 Lt.
Įstatinis kapitalas 2012 03 31 sudarė 3 640 000Lt, 2011 12 31 sudarė 3 640 000
Lt.

4. Bendrovės darbuotojų skaičius

Bendrovės darbuotojų skaičius 2012 06 30d -46 darbuotojai, 2011 12 31 d. - 47
darbuotojai.
Vidutinis darbuotojų darbo užmokestis 2012 m pirmą pusmetį - 2582,00 lt .

5. Prognozės ir įmonės artimiausi planai

Prognozuojama, kad 2012 m. prekių apyvarta stabilizuosis dėl atsigaunančio
šalies ūkio.Bus siekiama optimizuoti prekių likučius, siekti , kad įmonė dirbtų stabiliai ir
išlaikytų aukštos kvalifikacijos farmacijos specialistus.
Planuojama 2012 m. toliau atnaujinti vaistų gamybos skyriaus įrengimus,
siekiant strateginių vaistinės tikslų – teikti gyventojams visapusiškai kokybiškas farmacines
paslaugas.
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