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Rentábilis-e még a gyógyszertár?
Dr. Siidy György
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ked6 pedig rendelkezhet a szül,séges tartalékkészletekkel.
A gyógyszertár mintegy kéthetes készlettel már jól működ
het, hiszen a nagykeresked6 hetente vagy hetente többször.
esetleg naponta szállít.
A naponta vagy kétnaponta történ6 szállítás a gyógyszertárban feltételezi a számítógépes forgalom- és készletnyilvántartást, s e számítógépes rendszereket előbb-utóbb
a nagykeresked6 fogja a gyógyszertár rendelkezésére bocsátani.

2.3 Bérköltségek
A gyógyszertár működési költségei közül ez a legnagyobb, s az infláció miatt jelentős emelkedéssel kell számolni. További költségnövekedést jelent a járulékos költségek emelkedése.
Az 1992. évi változúsok:
- a munkabérek túrsadalombiztosítási járuléka a bruttó
bér 43%-a helyett 44%.
- a vállalkozóknál megszűnt a Tb.járulék 127 OOO Ft-os
fcls6 hat:\ra, és az el6z6 évi személyi jövedelemadó
alap 44%-a fizetend6, de legalúbb a minimálbér Uelenleg 8 OOO Ft/hó) 60%-a,
- a vállalkozó 10% nyugdí_üúrulékot fizet maximum
900 OOO Ft után.
- a munkaadói hozzújúrulús a bruttó bér 1,5%-a helyett
5'/h.
A tavalyi dolgozatom - 2.4 - 2.7 pontjaiban foglalt
költségek (bérleti díj. üzemeltetési -fcnnta rtúsi - ügyviteli

költség ek) folyama tos emelke désével kell sz...ín1olni az inf-

láció rniatt. Továbbra is bizonytalan, hogyan v::ísárolhatja
rneg a vállalkozó gyógyszerész a privatizált gyögyszcrttlrat.
milyen feltételek mellett, honnan vehet fel hitelt.

2.8 Adózás
A vúllakozói nyereség adóztatása az 1992. évi szabályok
szerint lényegesen szigoníbb lett. s a vállalkozói nyereségadó elnevezése is 1negvültozott tflrsasflgi nyercségadóra
(TANYA).
A le2fontosahb változús, hogy felére csökkentették a
gyögys;erforgaln1azüs utüni TANYA kedvcz111ényt (így
rnost 40'Jb). de ez jöv6 évt61 teljesen megszűnik! Ezzel
együtt a 20CJ'ri forrüsadó 1oc;o-ra csökken. Megszúnik tovúbbú a kezdő vúllalkozóknak az első 3 évben nyújtoll
50%-os TANYA kedvezmény is. Bejelentették. hogy
egyéni vállalkozók l 993-tól nem választhatják a TANYA-!, hanem a személyi jövedelemadó szabúlyai szerint kötelesek adózni.
Új adó is megjelent: helyi adóként az iparúzési adó,
an1ely az éves árhcvétcl 3 ezreléke.
Mindezek jelentősen bcfolyúsoljúk a jövedelmezősé
get. nlint ahogy a későhhiekben ezt a sz{unítások be1nutatjük.

3. Gyóg)'S::crtcír ren1ábili1ás s::ándtás
Nézzül< meg. hogy alakul egy hazai félmillió Ft forgalmú
gyögyszcrtúr jövcdelmcz6ségc az üj szabülyok szerint. feltételezve. hogy el6z6 évben a gyógyszerész havi bruttó
jövedelme 40 OOO Ft volt.
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Bevétel

Árrés (évi 6 OOO OOO Ft után 22o/o)
Magisztrális díj
Összese n:
Kiadások

Munkabérek
1 assziszte ns
l takarító

1440 OOO Ft
240000 Ft
120 OOO Ft

Összesen:
360 OOO Ft
Munkaadói hozzájárulás
Tb. járulék

alkaltnazottak

1 320 OOO Ft
120 OOO Ft

gyógysz erész

158 400 Ft
262 OOO Ft

Összese n:

420 400 Ft

360 OOO Ft
18 OOO Ft

Helyi adó

420400 Ft
120 OOO Ft
180 OOO Ft
120000 Ft
18 OOO Ft

Összese n:

1 236 400 Ft

Bérleti díj (havi 10 OOO Ft)
Üzemeltetés (havi 15 OOO Ft)
Ügyvitel (havi 10 OOO Ft)

Be1'étel
Kiadás

1440 OOO Ft
1 236 400 Ft

Adóalap

203 600 Ft

Ebben az esetben a havi bruttó jövedelem 17 OOO Ft!
hogy ez az összeg elfogadhatatlan.

Egyértelmű.

1\fézzük 1ncg egy havi 750 OOO Ft forgalrnú gyógyszertár
rentúbilitúsúl.

Be1·é1el
.Árrés (évi 9 OOO OOO Ft után 22',{1)
fvfagisztrális díj

t 980 OOO Ft

Összese n
f(iadások

2 tOO OOO Ft

120 OOO Ft

l\1unkabérek
2 assziszte ns

1 takarító

480 OOO Ft
120000 Ft

()sszesc n
600 OOO Ft
f\1unkaadói ho7.zájánilás
Tb. járulék

alkalrnazott
gyógysz erész
Összese n:
Bérleti díj

Üzcrncltetés
Úg).tVitcJ

600 OOO Ft
30 OOO Ft

264 OOO Ft
262 OOO Ft
526 OOO Ft

526 OOO Ft
120 OOO Ft
180 OOO Ft

Helyi adó

120 OOO Ft
27 OOO Ft

Összese n:

1 603 OOO Ft

8<.':vétcl
Kiad:ís

Adóalap
S?J.A.
Éves jövedclc111
Havi jövedelc 1n

2 100 OOO Ft
1 603 OOO Ft

497 OOO Ft
129 OOO Ft
368 OOO Ft

30 600 Ft
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Ez az összeg emelke dik, ha csökken tjük a legjelentősebb
költség tényez6 t, a bérkölts éget. Ha egy assziszt enst alkalmaznak , a rentabil itás alakulá sa a következő:
Kiadások
Munkab érek
1 asszisztens
1 takarító

240 OOO Ft

120 OOO Ft

360 OOO Ft
Összese n
Munkaa dói hozzájár ulás
Tb. jlÍrulék
158 400 Ft
alkalmazott
262 OOO Ft
gyógysz erész

360 OOO Ft
18 OOO Ft

420400 Ft

420400 Ft
120 OOO Ft
180 OOO Ft
120 OOO Ft
27 OOO Ft

Összese n:
Bérleti díj
Üze1ncltetés
Ügyvite l
Helyi adó
()sszese n:

Bevétel
/(iadás
Adóalap
S1JA
Éves jövcdcle rn
Havi jövedele m

1 245 400 Ft
2 100 OOO Ft

1 2·15 400 Ft

854 600 Ft
271 840Ft
582 760 Ft

48 600 Ft

Ez már meglehetősen magas összegn ek tűnik. azonban
nem szabad elfelejteni. hogy a kiadáso k között nem szcrcM

pclnck a készletezés költségei. tovübbá a felújítfo.;ra és

fejlesztésre fordított összege k sem. Ezek a kiadüso k teh<it a
jövedel met csökken tik. Nem szerepe l továbbá a privatiz3ció során felvett hitel törlesztő részlete sem. hiszen jelenleg
semmi közeleb bit nem tudunk róla. Azt minden esetre megállapíth atjuk, hogy havi 700 OOO Ft forgalom alatt nem
érdeme s privatiz álni.
Fenti gondola tmenet lehetőséget ad arra. hogy a nu~dani
privatiz áció során egy esetlege s licitálás kor többé-k evésbé
pontosa n fel tudja ménli a vállalkozó gyógys zerész. hogy
milyen terhet vállalha t. milyen mértékb en kötelezheti cl
nu1gát. Mindez persze az 1992. évi szabály ozók esetén
érvénye s. 1991-bcn 500 OOO Ft havi forgalo mnál múr érdc111cs volt privatizációrJ. gondoln i. ugyanez 1992-bcn n1ár
700 OOO Ft. Az 1993. évi szabály ozó változúsok miatt nagy
valószin úséggel 900 OOO - l OOO OOO Ft körül lesz a hauír.
s ez azt jelenti, hogy a gyógyszertürak nlintcgy hannad ánál
nem lesz kifizetődő a vállalkoz3s.
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Sajnála tos, dc olyan intézke dések vürhatók, amelye k
tov{tbb rontják a vállalko zó gyógys zerésze k helyzetét. Az
egyik ilyen várható intézke dés a két kulcsos ÁFA bevezetése, amely egyben megszü ntetné a gyógys zerek eddigi
ÁFA mentes ségét. Ez termész etesen áremelé st jelent.
amely a forgalo m csökken tését eredmé nyezi.
Lényeg esen nagyob b gondot fog okozni a degress zív
árrés bevezet ése. A degress zív árrés lényege, hogy a kereskedelm i árrés nem egysége s, hanem a gyógys zerek árától
ifüggően változik : az olcsó gyógys zerek árrése a jelenleg
yabb
alacson
nél magasa bb, a drága gyógys zereké pedig
lesz.
Beveze tése tragikus követke zménye kkel jár. A gyógyszcrker eskedcl em nyeresé ge nagyon nagy 1nértékben csökkenni fog. s ez az egész forgaln1azás összeom lását erechnényezhet i. A ha:ai infláció s vis:ony ok kö:ött a degress zív
árrés alkalrna:cisa niár eleve nH1hiha, his:en a forgalorn
en1clkedésf!vcl a: árrésbe vétel neni nüveks: ik, a költség ek
\'is:ont állandó an enzelkednek. Az elképze lések szerint úgy
állapítjá k meg az árrésku lcsokat . hogy az úrréstöm eg kevesebb legyen, mint a jelenleg i. vagyis a hátrány os hattís a
bevezetés ut:ín azonna l jelentke zik.
I(ülön ellátúsi problé1nút fog előidézni. hogy a degresszív árrés követke ztében a dr<lga gyögys zerck készlete zése arúnyta lanul sokba kerül. a 111agas árú gyógys zerekbe n
lekötött pénz kisebb hasznot hoz az értékesí tés sonín. l<ülönösen hútrány os ez a nagykereskcdelcn1 szán1ára.
Rendkí vül nagy veszély t jelent a degress zív árrés heve:t.ctésc a vállalko zó gyógyszerészek szftmúra. hiszen a privatizáció során felvett hitel visszafi zetését teszi lehetetlenné. hogy évr61-évrc csökken a patika nyeresé ge. /\
degress zív árrés követke ztében ugyanis hiába en1elkedik a
gyógys zerek árszinv onala. az ürréshevétcl alig változik. a
gyógys zertár működtetése során jelentkező kiadáso k vi~
szont állandó an cn1elkcdnck. Érden1es lenne nlindezt a
Népjólé ti !14inis:téri11nz illetéke seinek \'égiggondolni, his:cn a Afinis:tériunuuzk, niint árhatós ágnakjc lentös s;a\·a
kell legyen ebben a kérdésben. A gazdasúgi szabály ozók
érv61-évrc türtén6 változtat{Lsa amúgy is egyre nehezeb b
helyzet be hozza a vállalko zókat. de mindez súlyosb ítva a
degress zív ~írrés bevezet ésével azt jelenti. hogy egyre több
gyógys zertár privatiz álása válik problematikuss:.i. és a v~íl
lalkozó gyógys zerész a hosszútávtí clkötclczctLségc 1nellctt
tragikus helyzet be kerülhet.

Südy, G; .: Arc thc phurmac iesstil! flrojitahle."

- I 145)
(Parrna Patika Gyógys zerellát ó \lúflala r Budape st, u·:soki u. 36/a.
Érkezett: 1992. június 12.

