A Patika Partner
bemutatkozik

Kedves Olvasó!
Cégünk 2004 óta működik sikeresen,
gyógyszertárak könyvelésére
specializálódtunk.
Jelenleg több mint 30 munkatársunk van,
akik két telephelyen – Budapesten
és Zalaegerszegen –, illetve Budaörsön,
Balassagyarmaton, Dunakeszin, Dányon
és Kiskunlacházán dolgoznak.
2021. első negyedévében 195 patika
könyvelését látjuk el.
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Kizárólag patikákat könyvelünk, ennek a
területnek a szakértőjévé váltunk az
elmúlt 16 év alatt.
Ismerjük az LX-Line, a Novodata, a Daxa,
a Quadrobyte, a HC Pointer vagy a
Primula gyógyszertári készletnyilvántartó
rendszereket, a jelentősebb gyógyszertári
szolgáltatókkal napi kapcsolatban állunk.
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Naprakész információk
M
 inden hónap végén zárást készítünk.
Minden egyes gyógyszerész, akinek a
Patika Partner könyvel, az aktuális hónapot
követő tizedik munkanapon már tudni fogja:
• a mérleget
• az eredmény-kimutatást
• az árrést
• a pénztár egyenlegét
• a vevő állományt
• a szállítóállományt stb.
A standard vagy személyre szabott jelentést igény
szerint, papír alapon, speciális riport formátumban
vagy akár mobiltelefonon is megkaphatja,
megkönnyítve a vezetők döntéshozatali folyamatait.
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Komplex

szolgáltatások

Biztos háttér
Komplex szolgáltatást nyújtunk partnereinknek,
biztos hátteret nyújtva munkájukhoz.
Nem csak könyveléssel kapcsolatos
problémákkal kereshetnek bennünket a
gyógyszertárvezetők, hanem rengeteg
egyéb területen tudunk nekik segíteni.

Adótanácsadás
Ügyfeleink részére adótanácsadást tudunk
nyújtani az ügyvitel számos területén:
• Autóvásárlás
• KIVA választás
• cafetéria rendszer, stb.
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Kontroll
rendszer

Ellenőrzés
A
 könyvelést szigorú ellenőrzési rendszer
egészíti ki
• készletellenőrzés,
• v evő egyeztetés
(bankkártya, egészségpénztár stb.)
• szállító egyeztetés,
• adófolyószámla egyeztetés stb.
Az évekre visszamenőleg elmaradt egyeztetés,
a hiányos könyvelés a mi ellenőrzési rendszerünkkel
kizárható. Szoros együttműködést alakítottunk ki
az ADG csoport magyarországi vállalataival
(NOVODATA ZRT / LX LINE KFT), részletesen
ismerjük a gyógyszertári rendszerek
könyvelést érintő részeit.
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Bankolás,
elemzés
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Banki átutalások intézése
E
 lvállaljuk a banki átutalások teljes körű
intézését, egyeztetünk a bankokkal,
a nagykereskedő cégekkel,
az egészségpénztárakkal és az állami
szervekkel, így nagyban megkönnyítjük
a gyógyszertárvezetők életét.

Elemzés
B
 enchmark elemzést végzünk
ügyfeleink számára, megmondjuk egy
hasonló helyzetű gyógyszertárnak
milyen árréssel, költséghányaddal
kell dolgoznia.
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Összetett

szolgáltatások

Költséghatékony segítség
K
 öltségmegtakarítás
Adó-, munkaügyi- és költségtanácsadásunk
révén ügyfeleink a könyvelési díj jelentős
részét meg tudják takarítani.
K
 önyvvizsgálat
Partnercégünk rendkívül magas szintű
könyvvizsgálói szolgáltatást nyújt.
L
 ogisztika
A könyvelési anyagot szerződött partnerünk
ingyenesen beszállítja hozzánk.
Segítséget tudunk nyújtani az iratok
tárolásában, selejtezésében.
M
 unkaügyi tanácsadás
Szakembereink biztosítják a bér- és
munkaügyek törvényes lebonyolítását.
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Ha eljött az idő
a váltásra

Könyvelések átvétele
• Patika átvétel felmérés kitöltése,
ajánlat adás
• Szerződéskötés
• Ügyfél igényeinek felmérése
•K
 önyvelő, bérszámfejtő bemutatása az
ügyfélnek, elérhetőségek megadása
•B
 ér- és munkaügyi rendszer ismertetése
az ügyféllel
•A
 régi könyvelő teljes körűen lezárja az
adott időszakot és rendelkezésre bocsátja a főkönyvi kivonatot és az
adófolyószámlát
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Hozzon jó döntést
Válasszon minket

Könyvelések átvétele
• Az új és a régi könyvelők,
bérszámfejtők egyeztetnek az átvételről
•  Könyvelési és munkaügyi anyag
személyes átvétele
• Cégkapu kódok átvétele
• Nagykerek integrálása
• Utalás átvétel (opcionális)
• Phoenix posta betanítás
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Patika átvétel
felmérés

Példa felmérésre
Patika név:
Példa Bt.
Székhely:
1111 Bp., Példa u. 1.
Kapcsolattartó:
Példa András
Telefonszám:
06 1 123 4567
Ügyfél igények:	Precíz, ugyanakkor
rugalmas hozzáállású
könyvelőt szeretne
Fiókgyógyszertár tartozik a patikához? Nem
Hány bankszámla van? 2 db
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Melyik a főszámla (bankkártyás terminál)?
A főszámla Raiffeisen, ezen mennek az
utalások, erre jön a bankkártyás vásárlás.
Van még egy régebbi számla, Erste, erre már
csak néhány utalás érkezik. A terminál OTP-s.

Patika átvétel
felmérés

Példa felmérésre (folytatás)
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Patika kéri-e az utalás
bonyolítását?
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Milyen patika rendszer van? LX-LINE
Automatizálást engedélyezi? Igen
Anyag küldés sűrűsége?

Havi

Cégautó van-e (lízing)
hány darab?

1 db

ÁFA gyakorisága?

Negyedéves

Adatszolgáltatást kér-e
és milyen gyakran?
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Válasszon

igényei szerinti csomagot

Basic csomag
K
 önyvelés, bérszámfejtés, könyvelési anyag
beszállítása havonta egy alkalommal,
ingyenes hírlevél, adóhatóság előtti képviselet.

Profi csomag
H
 avi standard, riportálás, könyvelési anyag
beszállítása havonta két alkalommal,
alap munkaügyi tanácsadás, adótanácsadás.
• A profi csomag választása esetén amennyiben
a szerződéskötéstől számított 12 hónapon belül
nem adunk legalább egy havi könyvelési díj
mértékének megfelelő költségcsökkentési
javaslatot, abban az esetben ügyfelünk egy havi
könyvelési díj megfizetése alól mentesül!
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Könyvelési
csomagjaink

Prémium csomag
Irattárolás, kimutatások készítése, konzultáció
a cég adótanácsadójával, speciális munkaügyi
tanácsadás, kap egy pénzügyi asszisztenst.
• A Prémium csomag választása esetén,
amennyiben a szerződéskötéstől számított
12 hónapon belül nem adunk legalább
két havi könyvelési díj mértékének megfelelő
költségcsökkentési javaslatot,
abban az esetben ügyfelünk két havi
könyvelési díj megfizetése alól mentesül!
[Csomagjaink egymásra épülnek, a Profi csomag
tartalmazza a Basic csomagot, a Prémium csomag
pedig a Profi és Basic csomagot.]
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Adatok

rendszeres jelentése

Gyorsjelentés
minden hónapban
Á
 rbevétel aktuális havi alakulása
B
 eszerzési költségek
H
 avi eredmény, várható éves árbevétel
az eddigi adatok alapján
K
 intlevőségek és szállítói tartozások
Tájékoztató a pénzállományról
(bank, házipénztár)
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Miért jó Önnek
ha minket választ?
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Tudásunkból profitálhat
S
 zakértelem és tapasztalat
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 öltség megtakarítás és garancia
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 egbízható szakmai háttér
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 dminisztráció átvállalása

A

O PA
C
C OM
C

Irattárolási lehetőség
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Forduljon hozzánk
bizalommal

A szaktudás és a
tapasztalat a garancia
Várjuk ügyfeleink közé,
egy kölcsönösen előnyös és hosszútávú
együttműködés reményében!
Hozza meg a döntést most,
bízza ránk könyvelését, és profitáljon
Ön is szaktudásunkból és megszerzett
tapasztalatainkból.

„
Kohegyi
Péter
		
Kőhegyi Péter
		ügyvezető
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