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FFAARRMMAAZZIIAA--AARRLLOOKKOO  
HHOORRNNIITTZZAAIILLEEAAKK..  

HHOORRNNIITTZZAAIILLEEAAKK  AAUUKKEERRAATTZZEEAA  11  
 

1.1 Sarrera 

Farmazia-bulegoen eta parafarmazien zeregin nagusia produktuak erosi eta saltzea da, eta, aldi 
berean, hainbat zerbitzu ere eskain ditzakete, horren truke kobratuz. Farmaziek produktuak behar 
dituzte, bai saltzeko, bai beren zerbitzuak eman ahal izateko. Medikamentuak eta parafarmazia-
produktuak saltzen dituzte, eta, produktu horiek edukitzeko, apal, armairu eta tiradera bereziak behar 
dituzte. Bezeroari arreta emateko, erakusmahaiak, diru-kutxak, ordenagailuak eta abar behar dituzte; 
analisiak eta beste hainbat froga eta neurketa egiteko, aparailuak eta erreaktiboak; eta, azkenik, 
instalazioak garbi eta txukun mantentzeko, garbiketa-tresnak eta produktuak behar dituzte. Produktu 
horiek guztiak hornitzaileen bidez lortzen dituzte farmazia-bulegoek. 

Ospitaleetako farmazia-zerbitzuek, berez, produkturik saltzen ez badute ere, hornitzaileak behar 
izaten dituzte, ospitaleko zerbitzuek erabiliko dituzten eta gaixoei emango zaizkien medikamentu eta 
beste produktuez hornitzeko. Gainera, farmazia-bulegoek bezala, beren lana egin ahal izateko, 
instalazioak eta tresnak behar dituzte, eta, horretarako ere berariazko enpresa hornitzaileak daude. 

Hornitzaileekiko harremanak eta negoziazioak, gehienetan, farmazialari titularraren esku gelditzen 
dira, baina ez dago inolako eragozpenik konfiantzako langile batek egiteko, eta hori farmazia- eta 
parafarmazia-teknikaria izan daiteke. Unitate didaktiko honen ardatz nagusia horri lotua izango da: 
farmaziarako hornitzaileak bilatzea, haiekin negoziatzea, eta, azkenik, produktu bakoitzeko hornitzailerik 
onena hautatzea. Hori guztia ondo egin ahal izateko, hornitzailearen kontzeptua, farmazietako 
hornitzailerik garrantzitsuenak eta hornitzailea aukeratzeko prozedura argitzen saiatuko gara. 

1.2 Zer da hornitzailea? 

Harluxet hiztegi entziklopedikoaren arabera, hornitzailea da “bezeroa janari, salgai, eta abarrez 
hornitzen duen pertsona zein tokia”. Gure kasuan, farmazia-arloko establezimenduak dira bezeroak, eta 
establezimendu horiek behar dituzten produktuez hornitzen dituzten enpresak dira hornitzaileak. 

1.3 Zein dira farmazia-arloko hornitzaileak? 

Farmazia-bulegoek medikamentuak eta bestelako produktuak saltzen dituzte; ospitaleetako 
farmazia-zerbitzuek, berriz, saldu ez, baina medikamentu eta produktu sanitario ugari jartzen dituzte 
ospitaleetako zerbitzuen eskura, edo tratamendu bereziak behar dituzten pazienteei banatzen dizkiete. 
Parafarmaziek, bestalde, ez dute saltzen medikamenturik, baina bestelako produktu asko saltzen dituzte. 

Produktu horien guztien horniduran lan egiten duten hainbat enpresa mota daude; horien artean, 
alde batetik, medikamentuen hornidura emateko eskubidea dutenak —horietako askok bestelako 
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produktuen hornidura ere ematen diete establezimenduei—, eta, bestetik, parafarmazia-produktuen eta 
bestelako produktuen hornidura soilik eman dezaketenak. 

Estatu mailan, 2009ko abenduaren 30eko 28/2009 Legeak, “Medikamentuaren lege berria” 
izenarekin ezagutzen denak, 68. artikuluan (medikamentuen eskuragarritasunari buruzkoa), hau dio: 

1. Baimendutako medikamentuen banaketa handizkako saltegien bidez egingo 
da, edo medikamentuak merkaturatzeko baimena duten laborategiek egingo 
dute zuzenean. 

 
Gure autonomia-erkidegoan, 1994ko ekainaren 17ko 11/1994, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Ordenazio Farmazeutikorako Legeak arreta farmazeutikorako establezimenduak definitzen ditu, eta, 
“banaketakoak” idazpuruan, produktu farmazeutikoen banaketako handizkako saltegiak aipatzen ditu. 

Beraz, medikamentuen hornidura emateko baimena duten establezimenduak hauek dira: farmazia-
laborategiak eta produktu farmazeutikoen banaketako handizkako saltegiak. Horiez gain, beste 
banatzaile batzuek ere eska dezakete zenbait medikamentu saltzeko baimena, baina, normalean, 
medikamentu gutxi batzuk —EFPak (espezialitate farmazeutiko publizitarioa)— baino ez dituzte saltzen, 
parafarmaziako beste produktuekin batera. 

Medikamentuak saltzen dituzten hornitzaileez gain, badaude parafarmazia-produktuak eta bestelako 
produktuak saltzen dituztenak ere, eta horien artean ere, fabrikatzaileak eta banatzaileak daude. 

Ez da lan erraza farmazia-arloko hornitzaileak sailkatzea: medikamentuak sal ditzaketen enpresek 
bestelako produktuak ere saltzen dituzte; parafarmaziako produktuak fabrikatzen dituztenek, batzuetan, 
medikamentuak ere fabrikatzen dituzte… Hala ere, argigarria da farmazia-arloko hornitzaileak hiru 
multzotan sailkatzea: handizkako saltegiak, laborategi fabrikatzaileak eta bestelako banatzaileak. 

JARDUERAK 

Ulermena lantzeko galderak: 

1. Esan zuzenak ala okerrak diren ondorengo adierazpenak, eta, okerrak badira, azaldu zergatik. 

a) Farmaziaren hornitzaileak dira farmazia-bulegoari gero salduko dituen produktuak saltzen 
dizkioten enpresak. 

b) Farmazia-bulegoak hainbat produktu behar ditu eguneroko funtzionamendurako, baina ez du 
horrelakorik saltzen, eta produktu horiek saltzen dizkioten enpresak ez dira jotzen farmaziaren 
hornitzailetzat. 

c) Farmazia-bulegoak beste enpresa bati, adibidez, zahar-etxe bati, produktuak saltzen badizkio, 
haren hornitzailea da. 

d) Parafarmazietan, hainbat EFP medikamentu sal daitezke. 

e) Parafarmaziako hornitzaileek ezin dute medikamenturik saldu. 

f) Medikamentuak saltzen dituzten hornitzaileek ezin dute parafarmaziako produkturik saldu. 
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g) Parafarmaziako hornitzaile batek edozein medikamentu sal dezake, horretarako baimena eskatu 
eta lortzen badu. 

h) Parafarmaziako hornitzaile batek EFP medikamentu jakin batzuk sal ditzake, horretarako baimena 
eskatu eta lortzen badu. 

i) Printzipioz, eta salbuespenak salbuespen, medikamentuen hornidura emateko eskubidea duten 
establezimenduak handizkako saltegiak eta laborategi fabrikatzaileak dira. 

j) Handizkako saltegi batek ezin du parafarmazia-produkturik saldu. 

1.3.1 Handizkako saltegiak 

Handizkako saltegiek farmazietan saltzen diren produkturik gehienez hornitu ditzakete farmazia-
bulegoak, fabrikatzaile askoren produktuak saltzen baitituzte. Medikamentuez gain, besteak beste, 
produktu sanitario, dietetikako produktu eta dermofarmaziako produktu ugari ere saltzen dituzte. Horrez 
gain, farmaziaren kudeaketarako programa informatikoak eta farmaziako altzari eta ekipamenduak ere 
lor daitezke handizkako saltegien eskutik. 

Saltegi asko kooperatibak izaten dira, farmazialariek sortuak, beren kideak ahalik eta modurik 
eraginkorrenean hornitzeko asmoarekin. Kasu honetan, kooperatibak berak ez du izaten irabazi-asmorik, 
baina kideak diren farmaziei soilik ematen die zerbitzua. Kapital-ekarpena eskatu ohi da kooperatibaren 
kide izateko; beraz, ondo pentsatu beharrekoa da merezi duen ala ez kapital hori jartzea gero zerbitzu 
hobea edo merkeagoa lortzeko. 

1.3.1.1 Handizkako saltegien funtzionamenduari buruzko ezaugarririk aipagarrienak 

• Entrega-epea. Mota horretako saltegien abantaila nagusia da entrega-epe oso laburra izatea. 
Gehienek egunean bitan edo gehiagotan egiten dute farmazien eskaeren banaketa (gutxienez, 
goizez eta arratsaldez). Normalean, eguerdiko ordu bata eta erdiak aldera egindako eskabidea 
(farmaziek goiz-amaieran ixten duten ordua), arratsaldeko lehen orduko ibilbidean banatzen da, eta 
arratsaldeko azken orduan egindakoa, berriz, hurrengo goizeko lehen orduko banaketan bidaltzen da. 
Gainera, eskabide bat Internet bidez unean bertan kontsultatu eta produktua erreserbatzeko aukera 
ere ematen dute; horrela, produktua hartzera noiz etor daitekeen esan dakioke bezeroari, 
enkargatzea erabakitzen badu. 

• Katalogo zabala. Farmaziek eska ditzaketen produkturik gehienak hornitzeko gai izaten dira. 
Saltegiek laborategi fabrikatzaile gehienekin lan egiten dute, eta medikamentu, dietoterapiko eta 
produktu sanitarioez gain, beste mota askotako produktuak banatzen dituzte. 

• Kantitate txikiak. Normalean, saltegiek ez diote mugarik jartzen eskatutako unitate kopuruari. 
Produktuak banan-banan ere eska daitezke. Horrek, entrega-epe laburrarekin batera, produktu-gama 
oso zabala eskaintzeko aukera ematen dio farmazialariari. Produktu desberdin askoren unitate gutxi 
eduki dezake, eta, saldu ahala, gehiago ekarri. 

• Laguntza teknikoa. Saltegiek aholkularitza eskain diezaiokete farmazialariari hainbat arlotan. 
Adibidez, farmazia-bulego berria ezartzen denean, hasieran zer izakin behar dituen erabakitzen 
lagundu dezakete. Saltegiek laguntza handia eman diezaiokete farmazialariari, haiek baitakite 
ondoen inguruan kontsumitzen diren produktuak zein diren. Saltzen dituzten produktuei buruzko 
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aholkularitza teknikoa ere ematen dute, bai eta merkatuan daudenei buruzkoa ere, saltegiak saltzen 
ez baditu ere. 

• Produktu propioak. Azken urteetan, handizkako saltegi batzuk hasi dira parafarmaziako produktuak 
fabrikatzen eta bere marka propioarekin merkaturatzen, beren kideei kalitate handiko produktuak 
prezio interesgarrian eskaintzeko asmoarekin. 

• Prezioak. Handizkako saltegiek medikamentuak SSPan (saltegiaren salmenta-prezioa) eskaintzen 
dituzte hasiera batean. Prezio horri, hala ere, deskontuak edo errekarguak ezar diezazkiokete. Dena 
den, bitartekari-izaera dutenez, ezin izaten dituzte berdindu laborategi fabrikatzaileek eskain 
ditzaketen prezioak. 

Nola jakin zein diren farmazia-arloko handizkako saltegiak? 

Esteka honetan dago Espainia osoan dauden baimendutako medikamentu-banatzaileen zerrenda. 

http://www.aemps.es/actividad/sgInspeccion/almacenesMayoristas.htm 

Euskal Autonomia Erkidegoan, hauek topatu ditugu: 

SALTEGIAREN IZENA HERRIA PROBINTZIA 

ALLIANCE HEALTHCARE SA ARRIGORRIAGA Bizkaia 

CENTRO FARMACEUTICO DEL NORTE BARAKALDO Bizkaia 

DIFCANAR SA GASTEIZ Araba 

GUIFARCO S. COOP. OIARTZUN, GIPUZKOA Gipuzkoa 

UNICEFAR BASAURI Bizkaia 

UNION FARMAC. GUIPUZCOANA DONOSTIA Gipuzkoa 

VASCOFAR ZARATAMO Bizkaia 

VASCOFAR GASTEIZ Araba 
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JARDUERAK 

Sakontzeko jarduerak. 

1. Saiatu bilatzen Euskal Autonomia Erkidegoko handizkako saltegien helbideak, telefonoak eta helbide 
elektronikoak (horretarako, Internet erabil dezakezu), eta jar itzazu datuak taula honetan. 

SALTEGIAREN IZENA HELBIDEA TELEFONOA / H. 
ELEKTRONIKOA 

ALLIANCE HEALTHCARE SA   

CENTRO FARMACEUTICO DEL 
NORTE 

  

DIFCANAR SA   

GUIFARCO S. COOP.   

UNICEFAR   

UNION FARMAC. GUIPUZCOANA   

VASCOFAR   

VASCOFAR   

 

2. Saiatu aurkitzen handizkari hauen artean zein diren kooperatibak, eta kideak ez diren farmaziei ere 
saltzen dieten. Kasu horretan, zein izango lirateke kide izatearen abantailak? 

3. Bilatu beste autonomia-erkidego bateko handizkarien zerrenda. 

4. Bilatu handizkako saltegi batzuen marka propioen izenak, eta aipatu marka horietako produktu 
batzuk. Zer motatakoak izaten dira? 
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1.3.2 Farmazia-laborategiak 

Laborategiek berek fabrikatutako produktuak soilik saltzen dituzte, eta gainera, batzuetan ez diete 
farmaziei zuzenean saldu nahi izaten; nahiago izaten dute handizkarien bidez egitea. 

Dena den, ez da batere arraroa farmazia-bulegoak medikamentu jakin batzuk laborategi 
fabrikatzaileari erostea, batez ere asko saltzen diren eta ordeztu daitezkeen medikamentuak badira. 

Ospitale eta beste erakunde batzuetako farmazia-zerbitzuek medikamentu bakoitzaren kopuru 
handia erosten dute, eta, gehienetan, medikamentuak laborategi fabrikatzaileei erosten dizkiete 
zuzenean. 

Laborategi batzuek lan komertziala zuzenean egiten dute, baina banaketa-lana saltegiei uzten diete. 
Sistema horrek transfer du izena, eta, haren arabera, laborategiko saltzailea farmaziara etortzen da 
bere produktua eskaintzera, produktuaren abantailak azaltzen ditu, eta harekin negoziatzen dira 
eragiketaren baldintzak, batez ere prezio edo hobariei buruzkoak. Akordio batera iritsiz gero, hari egiten 
zaio eskaera; komertzialak, orduan, saltegi bati pasatzen dio hornitzeko agindua, eta hark helarazi eta 
fakturatzen du eskatutakoa, saltzailearekin adostutako baldintzak errespetatuz. 

1.3.2.1 Laborategi fabrikatzaileen funtzionamenduari buruzko ezaugarririk aipagarrienak 

• Eskaintza mugatua. Laborategiek berek fabrikatutako produktuak soilik saltzen dituzte, eta, alderdi 
horretatik, ezin diete lehiarik egin laborategi askorekin lan egiten duten saltegiei. 

• Unitate kopuru mugatua. Laborategiek ez diote edozein kantitate ematen farmaziari. Produktu bat 
bidaltzeko gutxieneko unitate kopuru bat eskatzen dute normalean, eta kopuru hori nahiko handia 
izaten da. Farmazialariak produktu baten unitate gutxi eduki nahi badu eta saldu ahala ekarri nahi 
baditu gehiago, ezingo du produktu hori laborategien bidez lortu. Komenigarria izan daiteke, ordea, 
laborategien bidez lortzea asko saltzen diren produktuak, zenbait analgesiko edo antibiotiko, 
adibidez; batez ere, ordeztu badaitezke, generikoekin gertatzen den moduan. 

• Informazio teknikorik onena. Laborategi fabrikatzailea izaten da bere produktuak ondoen 
ezagutzen dituena. Berak eman dezake bere produktuei buruzko informaziorik osoena eta zehatzena. 

• Prezioa. Laborategiek LSP (laborategiaren salmenta-prezioa) delakoan sal ditzakete beren 
produktuak. Zalantzarik gabe, fabrikatzaileak, nahi izanez gero, merkatuko preziorik onena eskain 
dezake. 

• Beste baldintza batzuk. Laborategiek baldintza hobeak eskain ditzakete, adibidez, iraungitako 
produktuak itzultzeko akordioak proposatuz, salmentak sustatzeko materialak eskainiz (kartelak, 
erakustokiak, liburuxkak, doako laginak eta abar) edo farmaziako langileei prestakuntza-ikastaroak 
emanez. 

JARDUERAK 

Sakontzeko jarduerak: 

1. Bilatu medikamentu hauek fabrikatzen dituzten laborategien izenak: 

a) Parazetamola 
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b) Aspirina 

c) Azido azetilsalizilikoa 

d) Amoxizilina 

e) Ibuprofenoa 

f) Clamoxil 

g) Amoxizilina-klabulanikoa 

2. Bilatu aurreko ariketan aurkitutako laborategiekin harremanetan jartzeko bideak (telefonoa, helbidea, 
webgunea, helbide elektronikoa). 

1.3.3 Banatzaileak 

Enpresa banatzaileak dira hainbat marka edo fabrikatzailek egindako produktuak banatzen 
dituztenak. Normalean, marka bat baino gehiagotako produktuak merkaturatzen dituzte, horietako batzuk 
esklusiban; hau da, banatzaileari dagokion lurralde-eremuan, berak bakarrik saltzen ditu marka jakin 
bateko produktuak. 

Banatzaileak, batik bat, handizkako saltegiekin lehian aritu baino, haiek uzten duten hutsunea 
betetzen saiatzen dira. Parafarmaziako produktu askoren merkaturatzea —kosmetika, hortz-higieneko 
produktuak, puerikultura-produktuak, manikura edo pedikurako produktuak eta horrelako beste asko— 
banatzaileen esku egoten da. Esan liteke banatzaileen espezialitatea Osasun Sistema Nazionalak 
finantzatzen ez dituen parafarmazia-produktuak direla. Hala ere, hainbat banatzailek medikamentuak ere 
merkaturatzen dituzte, horretarako baimen administratiboa lortu eta gero; hala ere, kasu horretan EFPak 
diren medikamentu gutxi batzuetara mugatzen da baimena. 

1.3.3.1 Banatzaileen funtzionamenduari buruzko ezaugarririk garrantzitsuenak 

• Hurbiltasuna. Banatzaileek saltzaileak bidaltzen dituzte farmazia-bulegoetara. Saltzaileak ezagutzen 
ditu bere bezeroak, bai eta bere produktuak ere. Horrela, farmazialariari oso arreta pertsonalizatua 
eta hurbila eman diezaioke. Askotan, merkaturatzen dituzten produktuei buruzko aholkularitza 
ematen du, bai eta prestakuntza-saioak antolatu ere. 

• Berariazko eskaintza. Banatzaileek, gehienetan, marka bat baino gehiagotako produktuak saltzen 
dituzte. Horien artean, “berez saltzen diren” horietakoak dira batzuk. Esan liteke farmazialariak 
bezeroei zerbitzu ona eman nahi badie marka horiek eskaini “behar” dituela —pentsa, adibidez, zer 
farmaziatan ez duten eguzki-babeserako Isdin markako produkturik—, eta produktua esklusiban 
eramaten bada, derrigor erosi behar zaio dagokion hornitzaileari. Beste marka batzuk, ordea, ez dira 
horren ezagunak, baina eskaini beharreko produktuak dira. Adibidez: bezero batek manikurako 
artaziak eskatzen dituenean, segur aski, ez du marka jakin bat eskatuko, baina kalitate oneko 
produktu bat nahiko du, eta farmazia bakoitzak beharko du horrelako materialen hornitzaile bat. 
Azkenik, beste kasu bat: askotan, produktu mota bateko marka bat izaten da ezagunena —pentsa 
ezazue argaltzeko dietetan otorduak ordezkatzeko erabiltzen diren batido edo gailetez: segur aski 
marka konkretu bat etorri zaizue burura—, baina helburu bera duten beste marka batzuk ere 
existitzen dira, eta haietako bakoitzak bere abantailak ditu —prezio baxuagoa edo beste ezaugarriren 
bat—. Farmazian, zein saltzea interesatzen den erabaki daiteke. 
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Zeren arabera aukeratu behar dira banatzaileak? Batzuetan, zer marka saldu erabakitzen da, eta, 
horren arabera, hornitzailea aukeratzen da; besteetan, zuzenean hornitzailea aukeratzen da—zerbitzu 
ona ematen duelako edo atsegina delako, auskalo—, eta hark eskaintzen duen marka saltzen da. 

JARDUERAK 

Ulermena lantzeko jarduerak: 

1. Zer da handizkako saltegi bat? Horietako asko kooperatibak dira. Nork sortu ditu kooperatiba horiek? 
Zer asmorekin? 

2. Zer motatako produktuak saltzen dituzte handizkako saltegiek? 

3. Zertan datza transfer izeneko salmenta-sistema? 

4. Zer da banatzaile bat? Normalean, marka edo fabrikatzaile bakarraren produktuak saltzen dituzte 
banatzaileek, ala marka bat baino gehiagotakoak izaten dituzte? 

5. Zer da produktu bat esklusiban izatea? 

6. Zergatik utz dezake fabrikatzaile batek bere produktuen salmenta banatzaile baten esku? 

7. Konparatu handizkako saltegiak eta laborategi fabrikatzaileak. Horretarako, bete bakoitzaren 
abantailak eta desabantailak adierazten dituen taula hau. 

ALDERDIA HANDIZKAKO SALTEGIAK LABORATEGI FABRIKATZAILEAK

Katalogo zabala   

Prezioa   

Sal dezaketen unitate kopuru 
minimoa 

  

Entrega-epea   

Produktuei buruzko informazio 
teknikoa 
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1.4 Nola hautatu behar dira hornitzaileak? 

Farmazian produktu bat saldu behar denean, zer hornitzaileri eskatu erabaki behar da. Ikusi 
dugunez, fabrikatzaileari, banatzaile bati edo handizkako saltegi bati eska dakioke. Nola erabaki behar 
da zein izango den produktu bakoitzaren hornitzailea? Ezin erraz erantzun galdera horri, baina saiatuko 
gara irizpide lagungarri batzuk finkatzen. 

Badaude enpresa batzuk farmazian saltzen diren ia mota guztietako produktuen hornidura 
eskaintzen dutenak, baina, hala ere, farmaziek ez dute hornitzaile bakarra izaten. Alde batetik, 
hornitzaile bakarra izateak haren menpe egotea dakarrelako, eta, hornitzaile horrekin arazoren bat 
edukiz gero, farmazia “salduta” geratuko litzatekeelako —pentsa produkturen bat hornitzeko arazoak 
dituela hornitzaileak: bezeroek sufritu beharko dute atzerapena, eta baliteke salmentak galtzea, eta, 
kasurik txarrenean, baita bezeroa ere—. Bestetik, ez dute hornitzaile bakarra izaten, gerta daitekeelako 
produktu batzuen erosketa-baldintzarik onenak hornitzaile desberdinek eskaintzea, eta, beraz, baliteke 
komeni izatea produktu batzuk hornitzaile bati eskatzea, eta, beste batzuk, bigarren edo hirugarren bati. 
Azkenik, hirugarren arrazoia da saldu nahi den produktu bat hornitzaile batek esklusiban badauka eta 
produktu hori saltzea interesatzen bazaio farmaziari, hari erosi beharko diola nahitaez, hornitzaile 
kutunetako bat ez izanda ere. 

Farmazietan, honela egiten da lan hornitzaileekin: medikamenturik gehienak handizkako saltegi bati 
eskatzen dizkio farmaziak, eta hura izaten da normalean ekarri behar izaten diren produktuen hornitzaile 
nagusia. Horrez gain, ohikoa izaten da hornitzaile nagusiaren faltak —eskaera egiten zaionean garaiz 
eman ezin dituen produktuak— estaltzeko bigarren hornitzaile bat edukitzea. Azkenik, hainbat produktu 
beste hornitzaile batzuei erosten zaizkie: asko saltzen diren zenbait produktu fabrikatzaileari eskatzen 
zaizkio zuzenean, erosketa-baldintza hobeak eskaintzen baititu; beste kasu batzuetan, berariazko 
produktuak esklusiban saltzen dira, aipatu dugun legez, eta esklusiba daukan hornitzaileari erosi behar 
zaizkio. 

Orain arte, ez dugu aipatu zer enpresari erosi farmaziako ekipamendua —farmazian saltzen ez 
diren produktuak, baina haren eginkizunetarako beharrezkoak direnak: apalategiak, erakusmahaiak, 
erakustokian jartzeko mota guztietako euskarri eta erakustaltzariak, biltegiko tiradera-altzariak, 
laborategiko tresneria, baskulak eta beste tresna batzuk—. Material horiek, normalean, behin erosi, eta, 
gero, urteetan erabiltzen dira. Badaude farmaziako ekipamenduetan espezializatutako banatzaileak, eta, 
horrez gain, handizkako saltegiek ere eskaini ohi dituzte mota horretako materialak. 

1.4.1 Zer alderdi hartu behar dira kontuan hornitzailea aukeratzean? 

Hornitzaile mota edozein izanda ere, irizpide eta estrategia batzuk finkatu behar dira produktu 
bakoitzeko hornitzailerik onena aukeratzeko. Orain, kontuan hartu beharreko zenbait alderdi aipatuko 
ditugu: 

• Kalitatea. Produktuen kalitatea baloratu behar da. Askotan, hornitzaile desberdinek produktu bera 
eskaintzen dute, fabrikatzaile berak egindakoa (demagun bi saltegik medikamentu bera saltzen 
dutela), eta, orduan, ez dago kalitatearen aldetik ezer aztertu beharrik. Beste batzuetan, ordea, 
helburu baterako hainbat produktu daude merkatuan, eta, denen artean, gehien komeni dena 
aukeratu behar da (adibidez, zorrien aurkako produktuen marka ugari daude merkatuan, baina 
farmazia batean pare bat marka edo, gehienez, hiru, edukitzen dituzte). Oso garrantzitsua da 
kalitatea ondo aztertzea farmaziarako ekipamendua erosi behar denean, aukeratutako hori urteetan 
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erabili behar izaten baita. Horrelako materiala erostean, itxura ona izan behar du, eta denbora luzez 
horrela iraun, erabiltzeko erraza eta erosoa izan behar du, eta ez du matxurarik izan behar. 

• Baldintza ekonomikoak. Baldintza ekonomikoen artean, prezioa izaten da begi-bistakoena. 
Prezioak aztertzeko orduan, eskaintza bereziei, deskontuei, errekarguei eta hobariei ere erreparatu 
behar zaie. Baina, atal honetan, prezioa ez ezik, ordaintzeko epeak eta modalitateak aztertu behar 
ditugu, ez baita gauza bera zenbatekoa mementoan ordaintzea, edo, adibidez, 30, 60 eta 90 egunera 
ordaintzea. 

• Hornitzeko ahalmena. Lehenengo eta behin, hornitzailearen katalogoak zenbat produktu eskaintzen 
dituen aztertu behar da. Zenbat eta produktu gehiago eskaini, hobe; produktu desberdin ugari 
hornitzaile bakar bati eskatu ahal izateak lana errazten du, baina, gero, ikusi egin behar da 
katalogoko produktu guztien hornidura behar bezala emateko benetako ahalmena duen. Pentsatu, 
hornitzaile bati eskatutako produktu bat ez bada garaiz heltzen, bezeroak berriz itzuli beharko duela 
farmaziara produktu horren bila, edo beste nonbait bilatuko duela; farmaziak sinesgarritasuna 
galduko du bezeroaren aurrean, eta baliteke bezero hori galtzea ere. Beraz, ez da begiratu behar 
soilik zenbat produktu dituen hornitzailearen katalogoak, baizik eta katalogoko produktu guztien 
hornidura emateko benetako ahalmena duen ala ez. Ahalmen hori balioztatzeko irizpide izan daiteke, 
adibidez, eguneroko albaranetan agertzen diren produktuak falta izatea. 

• Hornitzearen baldintzak. Egunero saltzen eta ekartzen diren produktuen hornitzaileen kasuan, hau 
aztertu behar da: banaketaren puntualtasuna, egunean zenbat banaketa egiten diren, jaiegunetan ere 
egiten duten eta premiazko egoeren aurrean zer erantzun-ahalmen duten. Beste hornitzaile batzuen 
kasuan, —adibidez, parafarmaziako produktu askorenak— ez da egunero produktu gehiago ekarri 
beharrik izaten. Banatzailearen komertziala aldian behin pasatzen da dendatik, eta ordura arte 
eskatutako materiala ekartzen du, edo, eskabidea egiten zaionean, garraiolari baten bidez bidaltzen 
du. Kasu horretan, entrega-epea eta garraio-gastuak izaten dira baloratu beharrekoak. Kasu 
guztietan, kontuan hartu behar dira materialak itzultzeko baldintzak ere. 

• Bidalitako produktuen egoera. Gehienetan, ez da izango hasierako hautaketarako irizpidea, ez 
baita jakiten zer egoeratan bidaliko dituen produktuak, baina produktu ugari heltzen bada apurtuta, 
bilgarria zikinduta, iraungitze-epea agortzear dagoela edo beste arazo batzuekin, hornitzailea 
aldatzeko arrazoia izan daiteke hori. 

• Merkataritza-dokumentazioaren kalitatea. Hurrengo gaian aztertuko dugu dokumentazio mota hau 
—orain, 2. unitate didaktikoaren sarrera irakurtzea gomendatzen dizuet—. Dena dela, gai honetan 
badaude aipatu beharreko hainbat kontu: oso garrantzitsua da produktuekin batera datorren 
dokumentazioa (albarana) argia izatea, eta bidalitako materialekin bat etortzea. Ondoren, fakturak 
etortzen direnean, garrantzitsua da albaranekin erlazionatu ahal izatea, edozein zalantza erraz argitu 
ahal izateko —ondo ulertuko duzu hurrengo gaiaren sarrera irakurri baduzu—. Era berean, ordaindu 
edo kobratzeko orduan adostutako datak eta modalitateak errespetatu behar dira. Dokumentazioaren 
fundamenturik eza hornitzailez aldatzeko arrazoia izan daiteke. Kontuan hartu gure hornitzaileen 
bezero garela, baina besteen hornitzaile ere izan gaitezkeela. 

• Beste zerbitzu batzuk. Hornitzaile batzuek zerbitzu osagarriak eskaintzen dizkiete farmaziako 
langileei. Horien artean, gehien baloratzen direnak hauek izaten dira: produktuei buruzko informazio 
teknikoa, prestakuntza- eta birziklatze-ikastaroak, produktuak merkatutik kentzeari buruzko alarmak, 
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produktu berriei buruzko informazioa eta abar. Ekipamenduen kasuan, oso garrantzitsua da saldu 
ondoko mantentze-zerbitzua. 

 

Produktuak merkatutik kentzeari buruzko alarmak. Handizkako 
saltegiek alarma horien berri ematen dute eguneroko albaranetan. 

1.4.2 Nola antolatu informazioa hornitzailea aukeratzeko? 

Produktu bakoitza nori eskatu erabaki behar denean, komeni izaten da informazioa aldez aurretik 
ondo antolatzea. Horretarako, produktu eta hornitzaile bakoitzaren informazioa fitxetan jar daiteke, eta, 
ondoren, produktu bat sal dezaketen hornitzaile guztien datuak taula batean jarri, begirada batez ikusi 
eta aztertzeko moduan. 

1.4.2.1 Hornitzaileen erregistro-fitxa 

Komenigarria izaten da hornitzaile guztien erregistroa edukitzea, datu interesgarriak edonoiz 
begiratu ahal izateko, eta hori fitxa bidez egin daiteke. Fitxa horietan, hornitzaileen daturik 
garrantzitsuenak jarri behar dira. Fitxaren diseinua norberari dagokio, eta, beraz, norberak erabaki behar 
du zer datu interesatzen zaizkion; hala ere, hona hemen lagungarri izan daitekeen proposamen bat: 

• Enpresaren filiazio-datuak. Izena, posta-helbidea, telefonoa, faxa, helbide elektronikoa, 
webgunea… 

• Artikuluak. Enpresa horrek eskaintzen dituen produktuen zerrenda. Oso zabala bada, adierazpen 
orokorrak erabili behar dira (medikamentuak, produktu sanitarioak, farmazia-ekipamenduak eta abar), 
edo dituen markak aipatu, garrantzitsuenak bederen. 

• Baldintzak. Deskontu eta hobariei buruzko politika, ordaintzeko era, entrega-epea, garraio-gastuak 
eta abar jar daitezke. 
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Hona hemen hornitzaileen erregistro-fitxa baten eredu bat. 

HORNITZAILEAREN DATUAK 

KODEA: IZENA: 

HELBIDEA: 

HERRIA: 

PROBINTZIA:  

TELEFONOA: 

FAXA: 

H. ELEKTRONIKOA:  

ARTIKULUAK 

 

BALDINTZAK 

DESKONTUAK: 

ORDAINTZEKO ERA: 

ENTREGA-EPEA: 

OHARRAK: 

 

1.4.2.2 Produktuen erregistro-fitxa 

Farmazian saltzen den produktu bakoitza hornitzaile batek edo batek baino gehiagok sal dezake. 
Oso erabilgarria izaten da produktu bakoitzeko fitxa bat osatzea, eta fitxetan aipatzea, beste datu 
batzuen artean, zer hornitzailek banatzen duten produktu hori. 

Fitxen diseinua ez da finkoa, baina hauek agertu egin behar dute: produktuaren izena, produktu 
horren gure erreferentzia, eta saltzen duten hornitzaile guztien izenak. 

Askotan, produktu bera izendatzeko, hornitzaile bakoitzak bere erreferentzia izaten du; kasu 
horretan, produktuaren fitxan hornitzaile bakoitzak erabiltzen duen erreferentziak agertu beharko luke. 
Hala, egunen batean ohikoa ez den hornitzaile bati eskatu behar bazaio, erraz aurkitu daiteke zer 
erreferentzia erabiltzen duen bigarren hornitzaile horrek, eskabidea zuzen egiteko. 
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Hona hemen produktuen erregistro-fitxa baten eredua. 

ARTIKULUA: 

 

KODEA:  

HORNITZAILEAK 

KODEA IZENA 

  

OHARRAK: 

 

1.4.2.3 Eskaintzak aztertzeko taulak 

Hornitzaile bakoitzak eskainitako baldintzak aztertuz gero, hobeto aukeratu daiteke hornitzailerik 
onena. Horretarako, koadro edo inprimaki normalizatua erabil daiteke, non hornitzaile bakoitzaren 
zenbait datu jartzen diren. Informazioa aukeraketa-irizpide batzuen arabera koadroan jarrita, begirada 
batez konpara daitezke hornitzaileen eskaintzak, alderdi interesgarrienen arabera. 

Hori egiteko lehen pausua hau izango da: erabakitzea zein diren gehien interesatzen zaizkigun 
alderdiak eta zein ordenatan, eta zein izan daitezkeen aukeratutako hornitzaileak —baliteke 
hornitzaileren bat aldez aurretik baztertzea—. Ondoren, taula diseinatu behar da, eta hasieran 
aukeratutako hornitzaileen datuekin bete. Azkenik, taulako datuak aztertuta, zeini erosi erabaki behar da. 

Hona hemen adibide bat, hori guztia ulertzeko: 

Egunero saltzen eta ekartzen diren medikamentuetarako hornitzaile nagusia nahi dugu aukeratu. 
Pentsatzen dugu hauek direla gehien interesatzen zaizkigun alderdiak, ordena honetan: katalogo zabala 
edukitzea eta hornitzeko ahalmen handia edukitzea, denetarik eman beharko baitigu; banaketa 
gutxienez egunean bitan egitea eta puntuala izatea; prezioa; ordaintzeko epea. 

Hasiera batean, hornitzaile guztien zerrendatik batzuk aldez aurretik baztertu ditugu, eta, aukeraketa 
egiteko, lau enpresarekin geratu gara. Hau da bakoitzari buruz daukagun informazioa: 

• GurefarmaKooperatiba: 
 Katalogo oso zabala du, baina esan digute falta ugari izaten dituela eguneroko eskabideetan. 
 Produktu guztiak ASPn eskaintzen ditu. Produktu guztietan 5 unitatetik gora eskatuz gero, 

% 2ko deskontua egiten digu. 
 Astegunetan, egunean bi banaketa egiten ditu: bat goizean, eta, bestea arratsaldean. Gure 

negozioa banaketa-ibilbidearen amaieran dago, eta kalkulatzen dute goizeko 10:30 aldera eta 
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arratsaldeko 15:00ak aldera helduko litzaigukeela. Larunbatetan, banaketa bat egiten du, 
goizean, eta jaiegun eta igandeetan, berriz, ez du banaketarik egiten. Farmaziako ate ondoan 
utziko lizkiguke kaxak. 

 Hil osorako faktura bakarra egiten du, eta hurrengo hileko 10ean kobratzen du, guk esandako 
kontu korrontearen zenbakian. 

 Kooperatibako kideei soilik saltzen die. Kide izateko, 12.000 euroko ekarpena egin behar da. 

• FarmaGuzti: 
 Katalogoa nahiko mugatua da, baina oso gutxitan izaten ditu faltak. 
 Produktuak ASPn eskaintzen ditu, baina hilero egoten dira hainbat eskaintza, non, zerrenda 

bateko produktuen gutxieneko kopuru bat eskatuta, hobaria egiten duen —esan digute ohikoa 
dela 10+2 eskaintzea—. 

 Astegunetan, egunean bi banaketa egiten ditu. Goizeko 9:15 aldera eta 16:10 aldera helduko 
lirateke gure farmaziara. Larunbat, igande eta jaiegunetan, egunean banaketa bakarra egiten 
du, goiz erdian, gutxi gorabehera. 

 Aste bakoitzeko faktura bat egiten du, dagozkion egunetako albaranak zein diren argitzen 
duena. Hileko faktura guztiak hurrengo hilaren 5ean kobratuko lizkiguke, guk esandako kontu 
korrontearen zenbakian. Fakturak, gehienetan, kobratu ondorengo astean bidaltzen ditu. 

• Euskalmedik: 
 Katalogo oso zabala du, eta oso falta gutxi izaten ditu, esan digutenez. 
 Produktuak ASPn eskaintzen ditu, baina, hamar unitate baino gutxiago eskatuz gero, % 2ko 

errekargua jartzen digu. 
 Astegunetan, egunean lau banaketa egiten ditu. Goizeko 9:15 aldera eta 16:10 aldera 

helduko lirateke gure farmaziara. Larunbat, igande eta jaiegunetan, egunean banaketa 
bakarra egiten du, goiz erdian, gutxi gorabehera. 

 Hileko faktura bat egiten du; faktura horretan ez du aipatzen zein diren fakturari dagozkion 
albaranak. Proformako faktura bidaltzen digute, eta, onartuz gero, 15 egun igaro baino lehen 
ordaintzea eskatzen digu, hornitzailearen kontu korrontean. 

• Kopefarma: 
 Denen arteko katalogorik zabalena du, baina faltak ere ugariak izaten omen dira. 
 Produktuak ASPn eskaintzen ditu, baina, bost unitate baino gutxiago eskatuz gero, 0,03 

euroko errekargua jartzen du produktu desberdin bakoitzeko. Hamar unitate edo gehiago 
eskatuz gero, % 2ko deskontua egiten du. Horrez gain, denboraldiko produktuetan hobariak 
eskaintzen ditu. Eskaintza bereziak hilero aldatzen ditu. 

 Hileko faktura egiten du, dagozkion albaran zenbakiak islatzen dituena. Kobratzeko era: 30 
egunera, gure kontu korrontetik kobratuz. 

 Zerbitzuak jasotzeko, ez da kide izan behar, baina kideentzat bakarrik diren hobariak 
eskaintzen ditu, eta, urte amaieran, kooperatibak irabaziak banatzen ditu kideen artean. Kide 
izateko, kapital-ekarpena egin behar da; normalean, 30.000 eurokoa. 

Orain, taula bat diseinatuko dugu —word-en, esaterako—, lau enpresa horiei buruz gehien 
interesatzen zaizkigun datuak erakusteko. Enpresak lerroetan jarriko ditugu, eta aztertu beharreko 
ezaugarriak, berriz, zutabeetan. Erabaki dugu guretzat lau enpresa eta lau alderdi direla 
interesgarrienak. Beraz, taulak bost errenkada izango ditu: lau enpresarentzako errenkada bana, eta 
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tituluak jartzeko errenkada bat; eta sei zutabe izango ditu: lau alderdirentzako zutabe bana, enpresen 
izenak jartzeko zutabe bat, eta beste ohar batzuk jartzeko beste zutabe bat. 

 KATALOGOA BANAKETA PREZIOA ORDAINTZEKO EPEA BESTE OHARRAK

GurefarmaKooperatiba      

FarmaGuzti      

Euskalmedik      

Kopefarma      

 

JARDUERA 

Orain, jarri taldeka, eta osatu taula. Ondoren, finkatu hornitzailea aukeratzeko prozedura eta 
estrategiak, eta, horien arabera, aukeratu lau hornitzaileetako bat. Taldeko kide guztien artean, adostu 
hornitzaile bakoitza baloratzeko irizpideak eta taktikak (adibidez, alderdi bakoitzari hainbateko balioa 
esleitu, eta, horren arabera, nota jarri; edo goranzko eta beheranzko gezien bidez baloratu gelaxka 
bakoitza; edo bururatzen zaizuen beste edozein modu. Hornitzailea aukeratu eta gero, talde bakoitzak 
bozeramaile bat izendatuko du, eta gelako kide guztiei azalduko die nolakoa izan den prozedura osoa. 
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2.1 Sarrera 

Farmazian, enpresa gehienetan bezala, produktuak erosi eta saldu egiten dira. Erosketak eta 
salmentak egitean, hainbat dokumentu bete behar izaten dira, egin denaren erregistroa izateko. 

Merkataritza-dokumentazioaren garrantziaz ohartarazteko, istorio txiki bat kontatuko dizuet: 

Behin, Bilboko Zazpikaleetako taberna batean nengoela —edo Gasteizko alde zaharrean izan zen? 
Berdin dio—, konturatu nintzen tabernaria gizon batekin hizketan ari zela. Pentsatu nuen gizona 
tabernako hornitzaileetako bat izango zela, mahai gainean zuen maletina eta albaran edo fakturak 
ziruditen paper ugariengatik. Tabernako emakumeak zuen asperdura-aurpegia ikusita, bazirudien 
denbora luzez aritu zirela paper horiei bueltak ematen. Tabernan zer edo zer hartzen nahikoa denbora 
eman ondoren, emakumeak eta gizonak eztabaidan eta paperei bueltaka jarraitzen zuten, eta bien 
arteko elkarrizketari erreparatu nion: 

“Ez zait horrelakorik gertatu beste ezein hornitzailerekin —esan zuen emakumeak—. Ezin dut goiz 
osoa galdu paper hauei guztiei begira, arazoa non dagoen topatzeko. Goiz osoa daramagu kontu 
honekin. Begira, gaurtik aurrera honela nahi dut: albaran bat, faktura bat —albaran bat esatean, 
ezkerreko eskuarekin jotzen zuen erakusmahaia, eta, faktura esatearekin batera, eskuinekoarekin; 
alegiazko albaran bat eta dagokion faktura seinalatuko balitu bezala—. Ez da arraroa eskatzen 
dizudana, ezta? Albaran bat, faktura bat…”. 

Eta horrela jarraitu zuen emakumeak nahiko denbora luzez, gizonak, oraindik paperei bueltak 
ematen, koitadu aurpegiarekin begiratzen zion bitartean, bere hutsa izan zela onartuta, ezer erantzuten 
ausartu gabe. 

Zergatik kontatzen dizuedan istorio hau? Salerosketetan erabiltzen diren dokumentuen 
argitasunaren garrantziaz ohartarazteko, eta, zergatik ez, zuen interesa pizteko esperantzarekin. 
Oraindik, segur aski, ez dakizue ondo zer diren albarana, faktura eta mota horretako beste dokumentu 
guztiak, baina, gaia bukatzen dugunerako, gai izango zarete kontatu dizuedan pelikularen hasiera 
imajinatzeko eta inplikatutako dokumentuen erabilera eta garrantzia azaltzeko. Unitate didaktiko 
honetan, behin baino gehiagotan lotuko gatzaizkio istorio horri. 

Farmazia-bulegoko edo parafarmaziako lanean erabili beharko dituzuen dokumentu guztien egitura 
eta erabilera ikasiko duzue, eta denon artean diseinatuko ditugu gure farmaziaren —IkasFarmaren— 
dokumentuak, eta haiek betetzen, erabiltzen, erregistratzen eta gordetzen ikasiko dugu. 

2.1.1 Merkataritza-zikloa 

Edozein enpresatan, produktuak saldu eta erosten direnean, hainbat pauso eman behar dira, eta, 
pauso horietako bakoitzean, hainbat dokumentu mota sor daitezke. Dokumentu horien helburua da 
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egindako eragiketak erregistratuta uztea, eta, aldi berean, akatsak saihestea, eta, horrelakoak gertatzen 
direnean, aurkitu eta konpondu ahal izatea. Enpresa batek zerbait erostea erabakitzen duenetik 
salerosketa-operazioa guztiz ixten den arteko prozesu osoari merkataritza-zikloa deritzo. Unitatean 
zehar, merkataritza-ziklo osoan erabili beharreko dokumentu guztiak ikusiko ditugu, bi adibide 
praktikoren bidez: 

Gure farmazian —IkasFarman— publikoarentzako arreta-eremuko altzariak aldatzea erabaki dugu; 
beste alde batetik, auzoko nagusien egoitzak hainbat produktu guri erostea pentsatu du. Horrela, 
merkataritza-ziklo osoan erabili beharko ditugun dokumentu guztiak aztertuko ditugu, bi ikuspuntutatik: 
bezeroarenetik, altzarien erosketaren kasuan; eta hornitzailearenetik, egoitzarenean. 

Lehen kasuan, zer erosi behar den pentsatu ondoren, mota horretako produktuak saltzen dituzten 
hornitzaileak bilatu beharko ditugu —gogoratu aurreko gaian ikusitakoa—, eta enpresa horietara 
zuzenduko gara, telefonoz, faxez edo beste sistemaren bat erabilita, prezioari eta modeloei buruz 
galdetzeko. Enpresa horietako batzuetara zuzenean joango gara, galderak egiteko eta materiala ikusi 
ahal izateko. Bestalde, enpresaren batek saltzailea bidaliko digu, katalogo eta eskaintzekin. Hasiera 
batean, aurretiko hautaketa egingo dugu, eta, guretzat onargarriak ez direnak baztertu ondoren, 
gainerako modeloei buruzko informazio gehiago —batez ere prezio eta deskontuei buruzkoa— eskatuko 
diegu dagokien hornitzaileei. Haiek, segur aski, aurrekontua bidaliko digute, kostuaren berri emateko. 
Guk, aurrekontuak ikusi, eta prezioak negoziatuko ditugu hornitzaile bat edo birekin, eta, azkenik, 
eskaintzetako bat aukeratuko dugu, eta eskaera-proposamena bidaliko diogu hornitzaileari, nahi 
ditugun altzariak eskatzeko. Handik egun batzuetara helduko zaigu materiala, albaranarekin batera. 
Faktura beranduago helduko zaigu, eta ordaindu egingo dugu. 

Bigarren kasuan, egoitzarenean, hango erosketa-arduradunak esango digu zer produktu nahi 
dituen, eta guk aurrekontua bidaliko diogu; baliteke prezioak ez gustatzea eta negoziatu nahi izatea. 
Negoziazioaren ondorioz prezioak doitu ondoren —guri erostea erabakitzen badu—, eskaera egingo 
digu. Agian, egoitzako norbait etorriko da materialen bila, edo guk bidaliko dizkiegu —kasu horretan, 
albaranarekin batera—. Azkenik, faktura egin, eta kobratu egingo diegu. Edo alderantziz zen: lehenik 
kobratu, eta gero faktura eman? Alde horretatik, ikusiko dugunez, era guztietako modalitateak daude. 

Aurrekontua, eskaera-proposamena, albarana eta faktura merkataritza-dokumentuak dira. 
Ordaintzeko, dokumentu finantzarioak —txekea eta kanbio-letra, besteak beste— erabil daitezke. 

2.2 Merkataritza-dokumentuak 

Esan bezala, salerosketa-prozesuan erabiltzen diren dokumentuak diseinatzen, betetzen eta 
erabiltzen ikasiko dugu. Denerako ardatza lehen aipatutako bi adibide praktikoak izango dira. Has 
gaitezen, bada, lanean. 

IkasFarma farmazian, arreta-eremurako altzari berriak nahi ditugu. Bertan, erakusmahaian eta 
hormetan dauden bost apalategi dauzkagu. Apalategien neurriak hauek dira: 200 x 100 x 35 cm, eta 
bakoitzak 7 apal ditu. Apalak beirazkoak izatea nahi dugu, eta apalategi bakoitzak bere argiztapen-
sistema edukitzea. Mota horretako materialak saltzen dituzten lau hornitzaile aurkitu ditugu, eta gutun 
bana (eskaintza-eskaera) bidaliko diegu, horrelako materialei buruzko informazioa eskatzeko. 

Bere aldetik, auzoko egoitzak hurrengo orriko gutuna bidali digu. 
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AUZOZAHAR EGOITZA 
Adinekoen etorbidea, 1 
01001 Gasteiz 
Tel.: 945 945 945 Faxa: 945 949 494 
H. el.: auzokidezahar@zaharretxeak.com 

 
IkasFarma 
Osasuna, 1 
01001 Vitoria-Gasteiz 

Gasteiz, 2010eko urtarrilaren 12a 

 

Jaun-andre agurgarriok: 

Zuekin harremanetan jartzen gara gure egoitzan hainbat produktu sanitario 
behar izaten ditugulako, eta horretarako hornitzaile bat aukeratu beharrean gaudelako. 

Hauek izaten dira gehien erabiltzen ditugun produktuak: 

• Xiringak, 2 gorputz, 10 cc-koak, orrazdunak 

• Xiringak, 3 gorputz, 60 cc-koak, kateter-konoa 

• Xiringak, 2 gorputz, 10 cc-koak, orratzik gabekoak 

• Gasa esterilak, 20 x 20 cm-ko 5 aleko 500 sobreko kaxak 

• Betadine, 500 ml-ko flaskoak 

• Serum fisiologiko esterila, 500 ml-ko flaskoak 

• Lumen bakarreko elikatze-zunda nasogastrikoak 

Eskertuko genizueke produktu horien prezioen berri ematea, eta erosketaren 
gainontzeko baldintzak zehaztea (ordaintzeko era, bidaltzeko modua, entrega-epeak…). 

Zuen berrien zain. 

 

 

 Joseba Aristondo 

 Zuzendaria 
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JARDUERAK 

1. Idatzi hiru hornitzaileri gutun bana IkasFarman behar ditugun materialei buruzko informazioa eskatuz. 
Horretarako, egoitzaren gutuna erabil dezakezu eredu gisa. Gutunak berdinak edo ia berdinak izan 
daitezke, hornitzailearen datuak soilik aldatuta. Beraz, gutun bakarra idatzi beharko duzu. Hala ere, 
inprimatu hirurak. Hauexek dira hiru hornitzaileen datuak: 

a) EQUIPFARMA SA. Aurrerapenaren etorbidea, 13-15  
01011 Gasteiz 

b) FARMAZIAKO ALTZARIAK SL. Sagardotegi kalea, 5 
12008 Hernani – Gipuzkoa 

c) EQUIPAMIENTOS COMERCIALES BERRI. Bidezabal poligonoa, 16. pabilioia. 
48950 Trapagaran – Bizkaia 

2.2.1 Aurrekontua 

2.2.1.1 Zertarako da aurrekontua? 

Eskaintza-eskaera jaso ondoren, hornitzaileek aurrekontuak bidaltzen dituzte, produktu edo 
zerbitzuen kostuaren berri zehatza emateko. 

Prezioez gain, eragiketaren bestelako baldintzak ere deskribatu beharko lirateke aurrekontuan: 
ordaintzeko modua, garraioari buruzko datuak, aurreikusitako datak eta abar. Aurrekontua, onartuz gero, 
kontratu bat da, alde biak —saltzailea eta eroslea— lotzen dituena. Komeni da ahalik eta zehatzen 
egitea, gaizki-ulerturik gerta ez dadin. 

Aurrekontuetan, balio-epe bat adierazten da, eta, epe horren barruan eskaria egiten bada, 
aurrekontuan adierazitakoa errespetatu behar da. Balio-eperik agertuko ez balitz, gerta liteke hemendik 
astebetera eskaria egin, eta hornitzaileak gehiago kobratu nahi izatea, prezioak orduantxe igo direla 
argudiatuz, edo, eskatzaileak, hemendik hiru urtera, material bera eskatu, eta gaurko prezioan ordaindu 
nahi izatea, prezio hori adierazten duen aurrekontua duela esanez. Hori gerta ez dadin adierazi behar da 
balio-epea aurrekontu guztietan. 

2.2.1.2 Zein da aurrekontuaren edukia? 

Aurrekontuan, datu hauek agertu behar dute: 

1. Goiburua. Enpresa hornitzailearen datuak adierazten dira: izena, helbidea, telefonoa, faxa, 
helbide elektronikoa eta IFZ (identifikazio fiskaleko zenbakia). 

2. Aurrekontuaren data eta zenbakia. 

3. Bezeroaren datuak. Izena, helbidea, IFZ eta abar. 

4. Zerbitzuaren edo produktuen deskripzio zehatza. 

 Produktuak. Materialaren deskripzioa, erreferentzia, zenbat unitate behar diren eta 
bakoitzaren prezioa. 
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 Zerbitzuak. Erabiliko diren materialak eta aurreikusten diren lanorduak, eta guztien prezioak, 
tarifen arabera. 

5. Prezio osoa. Produktu guztien zenbatekoa edo zerbitzu osoarena. 

6. Eskabidearen baldintzak. Materiala entregatzeko epea, garraioa egiteko bidea, garraio-gastuak 
nork ordaindu behar dituen, ordaintzeko modua eta horrelako datuak sartzen dira. Batzuetan, 
hainbat alderdi baldintzatuta eskain daitezke, adibidez: ordainketa eskudirutan egiten bada, 
guztizkoaren gaineko hainbateko deskontua egingo da. 

7. Produktuak entregatzeko data edo zerbitzua hasi eta bukatzeko gutxi gorabeherako datak. 

8. Aurrekontuaren balio-epea. 

9. Zerbitzua emango duenaren sinadura eta data. 

10. Aurrekontua eskatu duenaren sinadura eta data. 

Aurrekontua ematean, beti bi kopia egin beharko lirateke erabiltzaileak sinatzeko. Horietako bat 
bezeroak gorde behar du, eta, bestea, aurrekontua egin duen enpresak. 

2.2.1.3 Zer egin behar da aurrekontua jaso ondoren? 

Aurrekontuetan, prezioa eta beste baldintzak agertzen dira. Ez zaio prezioari bakarrik erreparatu 
behar, beste baldintzei ere arretaz begiratu behar zaie: ordaintzeko modua eta epea, entrega-epea, 
itzultzeko baldintzak eta horrelakoak prezioa bezain garrantzitsuak izan daitezke. 

Aurrekontu bakoitzean, hiru aukera daude: 

• Aurrekontua ez onartzea eta hornitzaile horrekiko eragiketa baztertzea. 

• Aurrekontua, oro har, ontzat ematea, baina alderdiren batean hornitzailearekin hobekuntzak 
negoziatzea. 

• Aurrekontua guztiz onartzea, eta hari dagokion eskabidea bete eta igortzea. 

Jasotako aurrekontu guztiak artxibatu egin behar dira. 

2.2.1.4 Zer egin behar da aurrekontu bat eskatzen digutenean? 
Aurrekontu bat eskatzen badigute, enpresaren aurrekontu-inprimakia hartu, eta bete egin behar da. 

• Aurrekontuaren data eta zenbakia idatzi behar da. 

• Eskatzailearen datuak lortu, eta dagokien lekuan idatzi behar dira. 

• Bezeroaren eskabidea hartu, gure katalogoa eta tarifak bilatu, eta eskatutakoaren zerrenda idatzi 
behar da, produktu bakoitzaren datu hauek adieraziz: deskripzioa, erreferentzia eta prezioa. 

• Ordaintzeko modua erabaki eta adierazi behar da: eskura, banku-transferentzia bidez, kontu 
korrontean diru-sarrera bat eginda… 

• Aurrekontua sinatu, eta enpresaren zigilua jarri behar da. 



Farmazia eta Parafarmazia 

 

 
LANBIDE EKIMENA 22 

• Bi kopia atera behar dira: jatorrizkoa bezeroari bidali behar zaio, eta, bestea, artxibatu egin behar 
da. 

JARDUERAK 

1. Hona hemen IkasFarmaren aurrekontu-inprimakia. Seinalatu inprimakietan, dagozkien zenbakien 
bidez, 2.1.2 puntuan azaltzen diren itemak. 

2. Bilatu Auzozahar egoitzak eskatutako produktuak katalogoetan, inprimatu IkasFarmaren aurrekontu-
orria, eta bete Auzozahar egoitzak eskatutako aurrekontua. Produkturen baten preziorik ez badago 
katalogoetan, asmatu. 
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IkasFarma farmazia-bulegoa 

Osasuna, 1 
01001 Gasteiz 
Tel.: 945 666 666 Fax: 945 696 969 

AURREKONTU-ZK.: 
DATA: 

H. el.: ikasfarma@ikasfarma.net 
IFZ: 66 666 666 666 

 

 

BEZEROAREN DATUAK 
IZENA: ............................................................... BEZEROAREN KODEA:...........................  
HELBIDEA:.............................................................................................................................  
HERRIA: ..................................... PK: ................... PROBINTZIA:........................................  
tel.: ............................ Faxa: .............................. H. el.: ........................................................  
IFZ: .........................................................................................................................................  
HARREMANETARAKO PERTSONA: ..................................................................................  

 

KODEA DESKRIPZIOA KOPURUA PREZIOA ZENBATEKOA 

     
     
     
     
     
     
     

Aurrekontuaren zenbatekoa:  
Baldintzak: 

• Aurrekontu hau baliogarria da adierazten den datatik hasi, eta 15 eguneko epean. 
• Prezioek ez dute barne hartzen BEZ edo BGrik. 
• Prezioak aurrekontuan adierazten diren kopuruetarako dira. Beste kopururen bat eskatu nahi 

bada, kontsultatu IkasFarmari. 
• Entrega-epea: IkasFarmak eskabidea jasotzen duenetik hasi, eta bi lanegunera. 
• Garraio-gastuak bezeroak ordaindu behar ditu. 
• Faktura bidali eta 15 eguneko epean ordaindu behar da zenbatekoa, ondoren adierazten den 

kontu korrontearen zenbakian: Vital kutxa: 2097 0159 66 0056565656. 

 
 Gasteizen, 20…(e)ko .......................aren .......(e)(a)n 
 
 
Bezeroaren arduraduna: IkasFarmaren arduraduna: 



Farmazia eta Parafarmazia 

 

 
LANBIDE EKIMENA 24 

2.2.2 Eskabidea 

2.2.2.1 Zertarako da eskabidea? 

Zer erosi behar den erabaki eta gero, eskabidea egiten da. 

Elhuyar argitaletxearen Salerosketen kudeaketa liburuaren arabera, hau da eskabidearen definizioa: 
“bezero, kontsumitzaile edo merkatariak produktu edo zerbitzu bat erosteko idatziz edo ahoz egiten duen 
eske-adierazpena, epe jakin batean eta aurrez finkatutako baldintzen arabera (prezioa, kalitatea…) 
betiere”. 

Eskabidea egiteko, garrantzizko salerosketa-baldintza guztiak zehatz-mehatz adierazi behar dira, 
inongo zalantzarik egon ez dadin: deskontuak, ordaintzeko era, entregatzeko epea eta lekua, prezioak, 
kopuruak, kalitatea, garraio- eta aseguru-gastuak, bilgarriak… 

2.2.2.2 Nola egin daiteke eskabidea? 

Eskabideak egiteko, hainbat bide daude. Oro har, esan daiteke ahoz edo idatziz egin daitekeela, 
baina, gomendatzen da, ahal dela, idatziz egitea. 

Hauek dira eskabidea egiteko bideak: 

IDATZIZ 

• Gutun komertzial baten bidez. Gutun komertzialak egitura irekia du, eta bide ematen du 
hornitzaileari adierazteko zer produktu eskatu nahi diren eta zer baldintza proposatzen zaizkion. 

• Enpresa eroslearen inprimakiaren bidez. Enpresa askok izaten dituzte beren kontrolerako 
eskaera-inprimakiak. Bertan, enpresaren datuak agertzen dira goiburuan, eta lekua izaten dute 
hornitzailearen eta eskatutako materialaren datuak jartzeko. Gainera, eskaeraren arduraduna nor 
den agertzen da, eta eskaeraren jarraipena egiteko behar diren datuak: noiz jaso den materiala, 
nork jaso eta baieztatu duen, eta, gorabeheraren bat gertatuz gero, horren berri emateko lekua 
izaten du, gorabehera hori ixten den arte jarraipena egin ahal izateko. 

• Enpresa saltzailearen inprimakiaren bidez. Enpresa askok, beren bezeroei lana errazteko 
asmoz, eskabide-inprimakiak izaten dituzte. Inprimaki horien goiburuan, enpresa saltzailearen 
datuak agertzen dira, eta, horrez gain, lekua izaten dute eroslearen datuak eta eskatutako 
produktuen deskripzio eta erreferentziak idazteko, erosleak bete ditzan. Eragiketaren baldintza 
orokorrak inprimatuta egoten dira. 

• Internet bidez. Gero eta enpresa gehiagok dute Interneteko webguneen bidez eskabideak egiteko 
sistema bat. Gehienetan, Interneten daukaten katalogoan bertan aukeratu behar dira produktuak, 
eta orgatxoan sartu behar da nahi den unitate kopurua. Azkenik, eskabidea baieztatu, eta Internet 
bidez bidali behar zaio enpresari. 

AHOZ 

• Telefonoz. Nahi denean hornitzailearen bulegora edo haren komertzialari deituz. 

• Zuzenean. Hornitzailearen saltzaileari eskatuz, enpresa bisitatzen duenean. 
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Produktuak, ikusi dugunez, ahoz zein idatziz eska daitezke, baina komeni izaten da eskabidea 
idatziz egitea. Ahoz eskatzean, hizketan ari diren pertsona biek gauza desberdinak uler ditzakete, eta, 
hori gertatuz gero, nahi den produktua ez, beste bat bidal dezake hornitzaileak. Normalean, stockean 
duen produktu bat bidali badu, ez da arazo handirik egoten itzultzeko, baina hornitzaileak produktua 
bereziki eskatu behar izan badio fabrikatzaileari, edo garraio-gastu handiak sortu badizkio, arazoak 
egongo dira: ea noren akatsa izan den eta nork ordaindu behar dituen sortutako gastuak. Eskabidea 
idatziz egiten bada, eta produktu bakoitzaren erreferentzia adierazita, ezin da akatsik izan, eta, gertatuz 
gero, erraz aurkitu daiteke akatsa eta haren erruduna. 

 

― … eta A4 “artxibadore” horietako bat nahi dut, grisa. 

― Bai, jauna. Oraintxe bertan idatziko dut. 

Eskabideak ahoz egiteak gaizki-ulertuak ekar ditzake. 

 

Dena den, telefonoz edo ahoz eskatzeak badauzka bere abantailak ere: Segur aski Hornitzailearen 
langileak ongi ezagutzen ditu bere produktuak, eta haiei buruzko argipenak eta aholkuak eman ditzake. 
Gainera, askotan erosoagoa izango da farmazialariarentzat zer nahi duen azaltzea, katalogo handikote 
batean bilatzea baino. 

Edozein kasutan, eskabidea telefonoz egiten denean, komeni izaten da katalogoa eskura edukitzea, 
eta eskatzen denaren erreferentziak apuntatzea, benetan eskatu nahi dena dela baieztatu ahal izateko. 
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Hala ere, onena da telefonoa eskegi eta berehala idatzizko eskabide bat bete eta faxez edo posta 
elektronikoz bidaltzea hornitzaileari. 

2.2.2.3 Zein da eskabidearen edukia? 

Eskaera formala egiteko, formulario batzuk erabiltzen dituzte enpresek. Enpresa hornitzailearen 
formularioa bada, hauek dira bertan agertu beharko luketen datuak: 

1. Goiburua. Enpresa hornitzailearen datuak adierazten dira: izena, helbidea, telefonoa, faxa, 
helbide elektronikoa eta IFZ (identifikazio fiskaleko zenbakia). 

2. Data eta eskabidearen zenbakia. 

3. Bezeroaren datuak. Izena, helbidea, IFZ eta abar. 

4. Eskatutako materiala. Materialaren deskripzioa, erreferentzia, zenbat unitate behar diren, 
bakoitzaren prezioa eta abar. 

5. Salgaien entrega-helbidea. Enpresa askotako bulegoak eta lantegiak leku desberdinetan egoten 
dira. 

6. Eskabidearen baldintzak. Materiala entregatzeko epea, garraioa egiteko bidea, garraio-gastuak 
nork ordaindu behar dituen, ordaintzeko era eta horrelako datuak sartzen dira. 

Formularioa enpresa erosleak egindakoa bada, goiburuan enpresa eroslearen datuak agertzen dira, 
eta hornitzailearen datuak jartzeko lekua edukitzen du. Bestelako datu guztiek antzeko eskema bat 
jarraitzen dute. 

JARDUERAK 

1. Diseinatu IkasFarmaren eskabide-orria. Aurrekontu-inprimakia har dezakezu oinarri, eta beharrezkoa 
dena aldatu, 2.2.4 puntuan adierazitakoa bete dezan. 

2. Altzarien aurrekontuak heldu zaizkigu (hurrengo orrialdeetan daude). Aztertu, eta baztertu hiruretako 
bat. Ondoren, idatzi gutun bana aukeratutako biei, baldintzak hobetu ditzaten. 

3. Imajinatu hornitzaileetako batek onartzen dituela zuk proposatutako hobekuntzak, eta produktuak hari 
eskatzea erabakitzen duzula. Egin produktuen eskabidea, IkasFarmaren eskabide-orrian, posta 
elektroniko bidez bidaltzeko. 
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Farmaziako Altzariak SL 
Sagardotegi kalea, 5 
12008 Hernani – Gipuzkoa 

Irene Goirizelaia 
IkasFarma FB 
Osasuna, 1 
01001 Gasteiz 
Norentzat: 

 
 

Hernani, 2010eko otsailaren 16a 
 
Jaun-andre agurgarriak: 
 
2010eko otsailaren 4ko zuen gutunari erantzunez, aurrekontua bidaltzen dizuegu. 
 
AURREKONTUA: 

200 x 100 x 35 cm-ko Tximista serieko apalategiak. 7 apal eta 
argiztapen sistemarekin. 

3.500 € 

Erakusmahaia. Java modeloa, 120 cm-koa 830 € 

Muntaia eta garraioa Barne 

 
Aurrekontu honek 30 eguneko balio-epea du. 
 
Prezioek ez dute BEZa barne hartzen. 
 
Zuen interesekoa izango delakoan, agur bero bat. 
 
 
 
 

Andrea Fernandez, salmenta-saila 
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AURREKONTUA 

Bezeroa 

Izena IkasFarma 

Helbidea Osasuna, 1 

Herria Gasteiz 

Probintzia Araba 

EQUIPAMIENTOS COMERCIALES 
BERRI 

Bidezabal poligonoa, 16. pab. 

48950 Trapagaran 

Bizkaia 

IFZ/IFK: C 48 999 999 999 

TEL.: 944 965 621 IFZ/IFK 66 666 666 666 

 

Aurrekontu/albaranaren data  12-api-10 Balio-epea  60 egun 

 

Deskripzioa Kopurua Prezioa DESK. 
(%) 

Prezioa, 
deskon-

tua 
eginda 

ZENBATEKOA 

100 cm-ko apalategi modulua, Danubio seriea 5,00 246,00 % 10 221,40 1.107,00 

34 x 100-ko beirazko apalak 35,00 22,00 % 10 19,80 693,00 

Apalategietako argiztapen-sistema, Danubio Elektra 5,00 95,00 % 5 90,25 451,25 

110 cm-ko erakusmahaia, Nympha 1,00 480,00 % 15 408,00 408,00 

Muntaia 1,00    Barne 

Garraioa 1,00 189,00   189,00 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  ZENBATEKO GORDINA 2.848,25 

  BEZa (%) % 18 512,69 

 AURREKONTUAREN 
ZENBATEKOA  3.360,94 € 

Ordaintzeko era: Diru-sarrera kontu korrontean: BBK 

Aurrekontua onartzen dut. Bezeroaren izen-abizenak eta sinadura 
Aurrekontua egin duenaren izen-abizenak 

 

 

Jon Landaluze. Bezeroarentzako Arreta Saila 
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2.2.3 Albarana 

Hornitzaileak produktuak bidaltzen dituenean, albarana edo emate-orria bidaltzen du produktuekin 
batera. Albaranean adierazten da zein diren bidalitako salgaiak; beraz, merkantzia jasotzean, baieztatu 
egin behar da hartutakoa eta albaranean adierazia bat datozela. 

2.2.3.1 Zertarako da albarana? 

Albarana enpresa saltzaileak egiten duen dokumentua da, bidalitako materialen berri ematen duena, 
eta haiekin batera erosleari bidaltzen diona. Ez da nahitaez egin beharrekoa, baina salerosketa 
gehienetan erabiltzen da, batez ere salgaiak garraiatu behar direnean. 

Normalean, lau kopia izaten ditu: enpresa saltzaileak bi gordetzen ditu, bata salmenta-sailak, gero 
faktura prestatzeko, eta, bestea, biltegiak, materiala bertatik atera delako frogagiri gisa; beste bi kopiak 
bezeroari ematen zaizkio, bat berak gordetzen du, jasotako salgaien kontrola eramateko, eta, bestea, 
sinatu ondoren, garraiolariari ematen dio, materiala ondo entregatu duelako frogagiria izan dezan. 

2.2.3.2 Zein da albaranaren edukia? 

Normalean, albaranak datu hauek izaten ditu: 

1. Goiburua. Hornitzailearen datuak izaten ditu: izena, helbidea, telefonoa, IFZ eta abar. 

2. Data eta albaranaren zenbakia. 

3. Bezeroaren datuak. Izena, helbidea eta IFZ. 

4. Bidalitako materiala. Derrigor agertu behar dute produktuen deskripzioak eta kopuruak; produktu 
bakoitzaren erreferentzia agertzea ere komenigarria izaten da, baina enpresa guztiek ez dute 
jartzen. Prezioa, deskontuak edo errekarguak eta BEZa (balio erantsiaren gaineko zerga) ager 
daitezke, baina ez da derrigorrezkoa. Horren arabera, albaran balioztatua edo balioztatu gabea 
izango da, aurrerago azalduko den legez. 

5. Oharrak. Eskabidearekiko aldaketak egon daitezke, eta horien berri eman behar da albaranean; 
adibidez, eskatutako guztia ezin izan bada bidali, aipatu egiten da hainbat gauza bidali gabe 
gelditu direla. 

6. Bezeroaren sinadura. Eskabidea jasotzean, onarpena ematen du, garraiolariak produktua ondo 
entregatu duen frogagiria izan dezan. Atal hau, dena den, ez da agertzen albaran guztietan, 
produktuen baieztapena ez baita egiten salgaiak entregatzearekin batera. 



Farmazia eta Parafarmazia 

 

 
LANBIDE EKIMENA 32 

 

Farmazia-arloko hornitzaile baten albarana. Ikusi testuan aipatutako datu guztiak agertzen diren. 

 

 

Garraiolari baten emate-orria. Hornitzaileak bidalitako fardel kopurua jaso dela baieztatzen da orri hori sinatzean. 
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Handizkako saltegi baten albaraneko oharrak. Bidali ezin izan diren produktuen (falten) berri ematen da 
albaranaren lehen lerroetan. Farmazialariak erabaki behar du falta horiek nola kudeatu —hurrengo egunerako 

berriro eskatu, beste hornitzaile bati eskatu…—. 

 

2.2.3.3 Zer albaran mota daude? 

Albaranek datu ekonomikoak (zenbatekoak eta zergak) aurkez ditzakete, ala ez. Horren arabera, bi 
motatakoak izan daitezke: 

• Albaran balioztatua. Prezioak, deskontuak, zergak eta zenbatekoak kalkulatu eta adierazi egiten 
dira. 

• Balioztatu gabeko albarana. Ez da zenbatekorik adierazten. 

 

Albaran balioztatua. Produktu guztien prezioak eta zenbatekoak adierazten dira. 
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2.2.3.4 Zer egin behar da salgaiak jaso ondoren? 

Produktuak heltzen direnean, gerta daiteke garraiolariak albarana aurkeztea. Kasu horretan, hau 
egin behar da: 

• Albarana hartu, eta ikusi oharren bat dakarren —ohikoena izaten da produkturen bat ezin hornitu 
eta hurrengo baterako utzi izana—. 

• Baieztatu albaranean adierazitakoa bat datorrela dagokion eskabidearekin, eskatutako 
produktuak, entrega-epea eta beste baldintzei dagokienez. 

• Kaxak edo fardelak zabaldu, eta baieztatu, banan-banan, albaranean agertzen diren produktu 
guztiak etorri direla eta egoera onean daudela. 

• Dena ondo badago, albarana sinatu egin behar da, kopia bat garraiolariari itzuli behar zaio, eta, 
bestea, artxibatu. 

• Arazoren bat egonez gero, bi aukera daude: bata, bidalketa ez onartzea eta salgaiak garraiolariari 
bueltatzea, albarana sinatu gabe; bestea, jasotako salgaiak onartu, eta albarana sinatzea, baina 
albaranean idatzita arazoak zein diren. Salgaiak onartu ala ez, lehenbailehen jarri behar da 
harremanetan hornitzailearekin, konponbidea bilatzeko. 

Ohikoa izaten da garraiolariak garraio-oharra ekartzea eta albarana kaxa edo fardeletako batean 
egotea; hala bada, hasiera batean, garraio-oharrean adierazitako fardel kopurua ekarri dutela baieztatu 
behar da; ondo badago, garraio-oharra sinatu behar zaio garraiolariari; eta hark, dagokion lana eginda, 
alde egingo du. Ondoren, albarana bilatu, eta dagozkion baieztapenak egin behar dira. Arazorik egonez 
gero, hornitzailearekin harremanetan jarri behar da kontuak argitzeko. 

JARDUERAK 

1. Auzozahar egoitzakoek eskabide hau helarazi digute. 

PRODUKTUA KOPURUA 

Xiringak, 10 cc-ko 2 gorputz, orrazdunak 90 

Xiringak, 60 cc-ko 3 gorputz, kateter-konoa 55 

Gasa esterilak, 20 x 20-koak, 5 unitateko 500 sobreko kaxa 4 

Betadine soluzio antiseptikoa, 500 ml 12 

 
 Bidalketa prestatu diegu, produktu guztiekin, baina 60 cc-ko 55 xiringa ezin izan dizkiegu bidali. 

Haren ordez, 30 bidali dizkiegu, eta gainerakoak hurrengo egunetan bidaliko dizkiegu. Prestatu 
eskabideari dagokion albarana, hurrengo orrian duzun IkasFarmaren albaran-eredua erabiliz. 
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ALBARANA 
 

IkasFarma farmazia-bulegoa 

Osasuna, 1 
01001 Gasteiz 
Tel.: 945 666 666 Fax: 945 696 969 

ALABARAN-ZK.: 
DATA: 
ESKABIDEAREN ZK.: 

H. el.: ikasfarma@ikasfarma.net 
IFZ: 66 666 666 666 

 

 

BEZEROAREN DATUAK 
IZENA: ............................................................... BEZEROAREN KODEA:...........................  
HELBIDEA:.............................................................................................................................  
HERRIA: ..................................... PK: ................... PROBINTZIA:........................................  
tel.: ............................ Faxa: .............................. H. el.: ........................................................  
IFZ: .........................................................................................................................................  
HARREMANETARAKO PERTSONA: ..................................................................................  

 

KODEA DESKRIPZIOA KOPURUA PREZIOA ZENBATEKOA 

     

     

     

     

     

     

     

Zenbatekoa:  

 

Oharrak: 
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2.2.4 Faktura 

Faktura da salerosketa-dokumenturik garrantzitsuena, hura baita salerosketa edo zerbitzu-ematea 
egin eta ordaindu den legezko frogagiria. Enpresek igorritako eta hartutako faktura guztiak gorde behar 
dituzte beren kontabilitaterako. Partikularrek ez dute kontabilitaterik egin behar, baina hartutako fakturak 
gorde egiten dituzte, ordainketa egin dutela frogatzeko, eta, behar izanez gero, erositako produktu edo 
zerbitzuei buruzko erreklamazioak bideratu ahal izateko. 

2.2.4.1 Zertarako egiten da faktura? 

Kobratzeko edo ordaindu dela adierazteko egiten da faktura, eta produktuak saldu dituen edo 
zerbitzua egin duen enpresak ematen dio zerbitzua edo produktua jaso duen enpresari, erakundeari edo 
pertsonari. Faktura igortzen duenak gorde behar du haren kopia edo matrizea. 

Faktura da, hainbat egoeratan hura ordezka dezaketen beste dokumentuekin batera, salmenta edo 
zerbitzua egin den eta kobratu den legezko frogagiria, eta, behar izanez gero, erreklamazioa egiteko 
aukera ematen duen dokumentua. 

Beren gastuak justifikatzeko eta BEZaren kitapena egiteko erabiltzen dute enpresek faktura. Modu 
nahiko sinplean azalduta: enpresek irabazten dutenagatiko zerga ordaindu behar dute —sozietateen 
gaineko zerga edo PFEZ (pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga)—. Kobratutakoaren eta 
gastatutakoaren arteko kendura eginez kalkulatzen da irabazia. Kobratutakoa kalkulatzeko, igorritako 
fakturen batura egiten da; gastatutakoa kalkulatzeko, ordea, erositako salgaien eta jasotako zerbitzuen 
fakturen batura egiten da. Zenbateko bat kobratu dela edo ordaindu dela frogatzen duen dokumentua 
faktura da. 

Fakturetan, aipatu dugunez, BEZaren kontua ere badago, baina hori aurrerago azalduko dugu 
zehaztasun gehiagorekin. 

2.2.4.2 Zer da fakturaren ordezko agiria? 

Salerosketa guztietan ez da faktura osoa egin behar. Badaude kasu batzuk faktura sinplifikatua edo 
fakturaren ordezko agiria onartzen dutenak. 

Horien artean daude baliokidetasun-gainordaineko erregimenaren barnean dauden enpresaburuek 
egindakoak. Farmazia gehienak baliokidetasun-gainordaineko erregimenaren barnean daude, eta, 
beraz, ez daude behartuta eragiketa guztien faktura egitera. Hala ere, bezeroak hala eskatuta, egin 
egiten dituzte. 

Fakturaren ordezko agiria, legearen arabera, txikizkako salmentetan eta zenbatekoa 3.006 €-tik 
gorakoa ez denean erabil daiteke; farmazian egiten diren eragiketa ia guztietan, beraz. 

Hau da tiketaren derrigorrezko edukia. 

• Zenbaki korrelatiboa. 

• Saltzailearen IFZ. 

• “BEZa barne” adierazpenari dagokion ehunekoa. 

• Zenbateko osoa. 
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2.2.4.3 Zein da fakturaren edukia? 
Fakturetan, datu hauek agertu behar dute: 

• Fakturaren zenbaki korrelatiboa. 

• Enpresa igorlearen datuak. Izena, helbidea eta IFZ. Beste hainbat datu ere adierazi ohi dira: 
telefonoa, faxa, helbide elektronikoa edo webgunea, baina ez dira derrigorrezkoak. 

• Bezeroaren datuak. Izena, helbidea eta IFZ. Hartzailea enpresaburua ez den pertsona fisiko bat 
bada, nahikoa da izena eta IFZ adieraztea —pertsona fisikoen kasuan, IFZ nortasun-agiriaren 
zenbakia da—. 

• Azalpen-atala. Fakturaren zergatia diren ondasun edo zerbitzuen deskripzioa egiten da: 
artikuluaren kodea, deskripzioa, kopurua, bakoitzaren prezioa eta zenbatekoa eta egindako 
deskontuak, hala badagokio. Faktura albaran bati —edo bat baino gehiagori— badagokio, haren 
zenbakia —edo zenbakiak— adierazten da. Atal honetan, bi azpiatal bereiz daitezke: 

 Gaiaren edo zerbitzuaren azalpena. 

 Zenbatekoak. Eragiketaren zenbateko osoa, BEZaren zerga-oinarriak eta BEZaren eta, hala 
badagokio, BGaren (baliokidetasun-gainordaina) zenbatekoak. 

• Fakturaren baldintzak. Bezeroaren kodea, ordainketa egiteko modua, dagokion albaran-
zenbakia... 

• Eguna, lekua eta izenpea. 
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2.2.4.4 Zein dira fakturan egin beharreko kalkuluak? 

Fakturan, desglosatuta agertu behar du bezeroari kobratu behar zaionak: alde batetik, produktu edo 
zerbitzuengatik, deskontu eta kargu guztiak egin ondoren, bezeroari kobratuko zaiona, eta, bestetik, 
horren arabera kobratu behar zaizkion zergak: BEZa eta BGa. 

Bezeroari kobratu behar zaiona azalpen-atalean agertzen da. Atal hori, gehienetan, zutabeka 
antolatzen da, horietako bakoitzak izenburua duela. Faktura gehienek zutabe hauek edukitzen dituzte: 
produktu edo zerbitzuen erreferentzia, deskripzioa, unitate bakoitzaren prezioa, unitate kopurua, 
deskontuak, eta aurrekoak kontuan hartuta kalkulatu behar den zenbatekoa. Horrez gain, BEZ-kuota 
desberdinak badaude, produktu bakoitzari dagokion BEZ-kuota adierazteko zutabea jar daiteke. Hona 
hemen adibide bat: 

Demagun bi produktu saldu ditugula, eta hauek direla bakoitzari buruzko datuak: 

• Esparatrapu hipoalergenikoa, 5 x 5ekoa: Erref.: E8999. Prezioa: 0,45 €. Unitate kopurua: 5. BEZa: 
% 7. 

• Manikura-artaziak: Erref.: T2345. Prezioa: 4,65 €. Unitate kopurua: 2. Deskontua: % 10. BEZa: 
% 16. 

Lehenengo, emandako datuak jarriko ditugu dagozkien lekuetan: 

Erref. Deskripzioa Prezioa Kopurua Deskontua BEZa (%) Zenbatekoa 

E8999 Esparatrapu hipoalergenikoa, 5 x 5 0,45 5  7  

T2345 Manikura-artaziak 4,65 2 % 10 16  

       

       

   Guztizko partziala:  

 
Gero, zenbatekoak kalkulatuko ditugu. Oraingoz, BEZaren zutabea ez dugu erabiliko, gehienetan, 

zenbatekoak zergarik gabe kalkulatzen direlako, eta zergak (BEZa eta BGa) aparte kalkulatzen direlako. 

Zenbatekoak kalkulatzeko, produktu bakoitzaren prezioa unitate kopuruaz biderkatu behar dugu, 
eta, ondoren, deskontua aplikatu, hala badagokio. 

Esparatrapuaren kasuan, ez dago deskonturik; beraz, eragiketa hau egingo dugu: 

5 unitate x 0,45 € = 2,25 € 

Artazien kasuan, modu berean kalkulatuko dugu deskonturik gabeko zenbatekoa: 

2 unitate x 4,65 € = 9,30 € 

Ondoren, deskontua kalkulatuko dugu. 

9,30 x 10 / 100 = 0,93 €-ko deskontua 
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Eta deskontua kenduko diogu hasierako zenbatekoari: 

9,30 € – 0,93 € = 8,37 € 

Orain, dagozkien lekuetan jarriko ditugu: 

Erref. Deskripzioa Prezioa Kopurua Deskontua BEZa (%) Zenbatekoa 

E8999 Esparatrapu hipoalergenikoa, 5 x 5 0,45 5  7 2,25 

T2345 Manikura-artaziak 4,65 2 % 10 16 8,37 

       

       

   Guztizko partziala:  

 
Orain, produktu guztiengatik kobratu behar dugun guztia kalkulatuko dugu. Horri guztizko partziala 

deritzo: 

2,25 € + 8,37 € = 10,62 € 

Erref. Deskripzioa Prezioa Kopurua Deskontua BEZa (%) Zenbatekoa 

E8999 Esparatrapu hipoalergenikoa, 5 x 5 0,45 5  7 2,25 

T2345 Manikura-artaziak 4,65 2 % 10 16 8,37 

       

       

   Guztizko partziala: 10,62 

 
Fakturaren egitura, dena dela, nahiko irekia da, eta enpresa bakoitzak diseinatzen du bere 

beharrizanetara ondoen egokitzen dena. Adibidez, enpresa batzuen fakturetan, produktu bakoitzaren 
zenbatekoa kalkulatzeko, ez dute kontuan hartzen deskonturik, eta deskontu guztiak zenbateko osoari 
(guztizko partzialari) kentzen dizkiote, adibide honetan bezala: 

Erref. Deskripzioa Prezioa Kopurua Deskontua BEZa (%) Zenbatekoa 

E8999 Esparatrapu hipoalergenikoa, 5 x 5 0,45 5  7 2,25 

T2345 Manikura-artaziak 4,65 2 % 10 16 9,30 

       

       

   Zenbateko gordina: 11,55 

   Deskontuak: 0,93 

   Guztizko partziala: 10,62 
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Orain, zergak kalkulatzeko ordua da. Farmaziako produktuek mota guztietako BEZ-tasak dituzte: 
arrunta, murriztua eta oso murriztua —ikus unitatearen amaieran BEZari eta BGari buruzko eranskina—. 
Tasa bakoitzari dagokion zerga-oinarria kalkulatu eta adierazi behar da, eta, oinarria dakigunean, hari 
dagokion BEZa eta BGa kalkulatu. Faktura guztiek daukate horretarako guztirako lekua. 

Hau da, adibidez, handizkako saltegi batek erabilitako egitura. Kontzeptuak gaztelaniaz daude, 
baina erraz aurkituko duzu zer den hauetako bakoitza. 

IMP BASE TIPO IVA/IGIC TIPO RECAR RECARGO CONCEPTO IMPORTE 

N      Bases  

R      Impuestos  

S      Total  

 
Beste hornitzaile batzuek faktura bana egiten dute zerga-tasa bakoitzeko. Faktura batean agertzen 

dira tasa arrunta duten produktu guztiak; beste batean, tasa murriztua dutenak; eta, tasa oso murriztuko 
produkturik balego, beste faktura batean joango lirateke. 

2.2.4.5 Noiz entregatu behar da faktura? 

Kasurik errazena erosketa eskura egiten denekoa da: bezeroak ordaintzen duenean, saltzaileak 
produktuak ematen dizkio, dagokien fakturarekin batera. Baina hori ez da ohikoa enpresen arteko 
eragiketetan. 

Enpresen arteko eragiketetan, ohikoena hau izaten da: 

• Erosleak produktuak jasotzen ditu albaranarekin batera, eta, dena ongi badago, albarana sinatzen 
du. 

• Enpresa saltzaileak sinatutako albarana jasotzen duenean, faktura prestatzen du, eta bezeroari 
bidaltzen dio. Fakturan adierazten dira ordaintzeko modua eta epea. 

• Enpresa erosleak, faktura begiratu ondoren, adostutako epean ordaintzen du. 

Eroslea ohiko bezeroa ez bada, gerta daiteke saltzailea ez fidatzea eta aldez aurretik ordaintzeko 
eskatzea. Erosleak ordaindu egingo du, eta, ondoren, saltzaileak faktura bidaliko dio. Baina erosleak ere 
nolabaiteko bermea eska diezaioke saltzaileari: proformako faktura. Proformako fakturak fakturaren 
egitura eta eduki bera ditu, eta hau du desberdintasun bakarra: bertan, “faktura” jarri beharrean, 
“proformako faktura” jartzen du. Proformako fakturak ez du faktura ordezten —ez du balio gastua egin 
dela edo BEZa ordaindu dela justifikatzeko—, baina erosleari fakturak izango duen edukiaren berri 
ematen dio. Hauxe izaten da prozedura: saltzaileak proformako faktura bidaltzen dio erosleari; erosleak, 
horrela, jakin dezake nolakoa izango den ordaindu ondoren etorriko zaion benetako faktura, eta, ados 
badago, ordaindu egiten du; saltzaileak, kobratu ondoren, faktura bidaltzen dio erosleari. 
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2.2.4.6 Zer egin behar da faktura jaso ondoren? 

Hau egin behar da faktura jaso ondoren: 

• Baieztatu fakturaren datu orokorrak ondo daudela: gure enpresaren datuak, IFZ barne; beste 
enpresaren datuak; fakturaren data eta zenbakia agertzen direla eta abar. 

• Begiratu albaran bati edo eskabide bati dagokion —edo bat baino gehiagori—; hala bada, 
artxiboan albaran edo eskabide hori —edo horiek— bilatu behar da, eta fakturan agertzen 
denarekin konparatu. Horrela, baiezta daiteke produktuak jaso direla edo egindako zerbitzua 
agertzen dela, eta dena aldez aurretik adostutako prezioan eta baldintzetan datorrela. 

• Begiratu BEZa eta, hala badagokio, BGari buruzko datuak desglosatuta datozen eta kalkuluak 
ondo dauden. 

• Dena ongi badago, ordaintzeko garaia da. Begiratu zer ordainketa-sistema adostu den hornitzaile 
horrekin, eta jarri abian. 

• Arazoren bat badago, jarri hornitzailearekin harremanetan, eta, behar izanez gero, egin 
erreklamazio bat. 

• Azkenik, artxibatu, gainontzeko fakturekin batera. 

2.2.4.7 Zer egin behar da faktura igortzeko garaian? 

Hau egin behar da faktura igortzeko garaian: 

• Bilatu bezeroaren datuak, IFZ barne —faktura sinplifikatua bada, ez dira derrigorrezkoak—, eta 
dagozkien lekuan idatzi. 

• Bilatu dagokion albarana edo eskabidearen kopia, eta bete fakturaren azalpen-atala. Fakturan 
produktu edo zerbitzuen zerrenda egitean, albaranean aldaketarik egon bada, kontuan hartu —
albaranean zegoen produkturen bat ez dela heldu, zerbait itzuli digutela…—. Ez ahaztu adieraztea 
produktuen datu guztiak: erreferentzia, deskripzioa, prezioa, BEZ-tasa, deskontuak, errekarguak... 

• Begiratu bezeroa BGaren erregimenean dagoen. 

• Kalkulatu zerga-oinarriak eta BEZa, eta, hala badagokio, egin BGaren kalkuluak. 

• Jarri data eta faktura-zenbakia (aurrekoaren segidakoa). 

• Inprimatu bi kopia, eta jarri enpresaren zigilua. Bidali kopia bat bezeroari, eta, bestea, artxibatu. 

JARDUERAK 

1. Egin Auzozahar egoitzari egindako bidalketaren faktura. 
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1. ERANSKINA: 

BEZa (BALIO ERANTSIAREN GAINEKO ZERGA) eta BGa (BALIOKIDETASUN-GAINORDAINA) 

BEZa 

BEZa zeharkako zerga bat da, kontsumoaren gainekoa, eta, 1992ko abenduaren 28ko 37/1992 
legearen arabera, hiru eragiketa motari ezartzen zaie. 

“1. Enpresariek eta profesionalek burutzen dituzten ondasun-entregak eta zerbitzu-emanaldiak. (Hau da 
guri interesatzen zaiguna) 

2. Ondasunen erkidego barruko eskuratzeak. 
3. Ondasunen inportazioak.” 

Kontsumitzaileak produktuak erosten dituenean edo zerbitzuak jasotzen dituenean, haien kostuaren 
portzentaje jakin bat ordaindu behar du zerga moduan. Baina zerga hori ez dio zuzenean estatuari 
ordaintzen, baizik eta produktua edo zerbitzua eman duen enpresari edo profesionalari. Horixe da, hain 
zuzen, zeharkakoa izatea. Enpresari edo profesionalak zerga-biltzailearen lana egiten du: bezeroari 
saldutako produktuaren prezioaz gain, prezio horren ehuneko bat kobratzen dio, zerga dela eta; 
ondoren, hiruhilekoko BEZaren aitorpena egiten duenean, Ogasunari eman beharko dio BEZagatik 
jasotako dirua. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bezeroak, enpresari edo profesionalari, produktu edo zerbitzuen prezioa eta BEZa ordaintzen dio; 

profesionalak, ondoren, BEZa ogasunari ematen dio. 

BEZak azken kontsumoa kargatzen du; horrek esan nahi du enpresek ez luketela BEZa ordaindu 
beharko beren jarduerarako behar dituzten produktu edo zerbitzuengatik. Hori konpontzeko aukera bat 
izango litzateke enpresek erosketak egitean BEZa ez ordaintzea, baina horrek suposatuko luke 
hornitzaileek eta enpresentzat lan egiten duten profesionalek jakin egin beharko luketela zerbitzu edo 
salmenta bakoitzean BEZa kobratu behar duten ala ez. Gainera, zalantza ugari egon daitezke horri 
buruz. Arazorik ez sortzeko, erabaki da eragiketa guztietan kobratu behar dela BEZa; ondoren, eroslea 
enpresa bada —eta, beraz, ez bazuen BEZa ordaindu behar—, Ogasunari itzultzeko eskatu behar dio. 
Itzultze hori hiruhilekoko BEZaren aitorpena egitean gauzatzen da. 

Demagun enpresa batek produktu batzuk saldu dizkiela bezero batzuei, eta 1.500 € kobratu diela 
BEZa dela eta —zenbateko horri jasanarazitako BEZa deritzo—. Zenbateko hori Ogasunari ordaindu 

BEZa

     PREZIOA

OGASUNA 

KONTSUMITZAILEA PROFESIONALA 
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beharko lioke. Beste alde batetik, bere hornitzaileei 1.000 € ordaindu die BEZa dela eta —horri 
jasandako BEZa deritzo—. Zenbateko hori itzuli egin beharko lioke Ogasunak enpresari. Aitorpena 
egitean jasanarazitako BEZari jasandako BEZa kendu behar zaio, eta horren emaitza da enpresak 
Ogasunari ordaindu behar diona; gure kasuan, enpresak 500 € ordainduko dio. 

Askotariko BEZ-tasak 

Produktu gehienei % 16ko BEZa dagokie, baina badaude BEZik ordaintzen ez duten hainbat 
produktu eta zerbitzu, bai eta BEZ-tasa gutxituak dutenak ere. Bi motatako tasa gutxituak daude: 
murriztua (% 7) eta oso murriztua (% 4). 

Orain, osasungintzarekin lotura duten hainbat produktu eta zerbitzu aipatuko ditugu, salbuespenak 
direnak edo tasa gutxituak dituztenak. 

Salbuespenak 

• Osasun-arloko zerbitzuak: ospitaleratzekoak eta mediku, odontologo, protesiko, psikologo, logopeda 
edo optikoek egindakoak, besteak beste. 

• Albaitaritza-zerbitzuak. 

Murriztua (% 7) 

• “Aparatuak eta osagarriak, betaurreko graduatuak eta lentilak barne, baldin eta beren ezaugarri 
objektiboengatik, funtsean edo nagusiki, gizakiaren edo animalien urritasun fisikoak, mugikortasun 
eta komunikazioa mugatzen dutenak barne, gainditzeko erabil badaitezke”. 

• “Osasun produktuak, materialak, ekipoak eta tresnak, baldin eta, objektiboki hartuta, gizakiaren edo 
animalien gaixotasunak edo minak prebenitu, diagnostikatu, tratatu, arindu edo sendatzeko soilik 
erabil badaitezke”. 

• “Ez dira sartu zenbaki honetan ez kosmetikoak eta ez norberaren higienerako produktuak, salbu 
konpresak, tanpoiak eta slip-babesgarriak”. 

• Animalientzako medikamentuak. 

• “Beren ezaugarriengatik gizakiek edo animaliek kontsumitzeko balio dezaketen sustantzia edo 
produktuak. Alkoholdun edariak eta tabakoa salbuespenak dira”. Beraz, nutrifarmaziako produktuek, 
janaria diren aldetik, tasa murriztua dute. 

Oso murriztua (% 4) 

• “Gizakientzako medikamentuak, bai eta sustantzia sendagarriak, sendagaiak eta horiek lortzeko 
ohikotasunez eta egokitasunez erabil daitezkeen tarteko produktuak ere”. 

• “Minusbaliatuentzako protesiak, ortesiak eta ezarpenak”. 

Baliokidetasun-gainordaina 

Hiruhilekoko BEZaren aitorpena da enpresa gehienek erabiltzen duten sistema, baina badaude 
prozedura horretatik salbuetsita dauden enpresak ere. Enpresen jarduera txikizkako salmenta bada, eta 
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salmenten % 80 edo gehiago partikularrei bideratuta badago, BGa (baliokidetasun-gainordaina) izeneko 
sistema erabil daiteke. Farmazia gehienak BG erregimenari atxikitzen zaizkio. 

Zertan datza baliokidetasun-gainordainaren erregimena? Enpresak, hiruhilekoko BEZaren aitorpena 
egin beharrean, hornitzaileei esaten die BG erregimenean dagoela, eta, orduan, hornitzaileek, faktura 
egiten diotenean, BGa ere kobratzen diote BEZaz gain. 

BGa, BEZa bezala, produktu edo zerbitzuengatik ordaindu beharrekoaren portzentaje bat da. Taula 
honetan adierazten dira BEZ-tasak eta bakoitzari dagokion BG-tasa. 

BEZa BGa 

% 16 % 4 

% 7 % 1 

% 4 % 0,5 

 
Produktuari % 16ko BEZa badagokio, hau kobratuko dio hornitzaileak BG-erregimenean dagoen 

enpresa bati: produktuaren prezioa, gehi prezioaren % 16 —BEZa dela eta—, gehi prezioaren % 4  
—BGa dela eta—. 

Zer dela eta kobratzen da gainordaina? Enpresa batek, iraungo badu, dirua irabazi behar du. 
Publikoarentzako salmenta-prezioa hornitzaileei ordaindutakoa baino handiagoa izaten da, noski. 
Ondorioz, produktu bat saltzean enpresak kobratuko duen BEZak handiagoa izan behar du produktu 
bera erostean ordaindutako BEZa baino. Produktua erostean, BEZaz gain, BGa ere ordaintzen badu, 
salmentako eta erosketako BEZen arteko diferentzia konpentsatuta geldituko da, gutxi gorabehera. 
Horrela, enpresak ez du Ogasunarekin konturik zuritu beharrik —ez du BEZaren hiruhileko aitorpena 
egin beharrik— 

A d i b i d e a   

Farmaziak Urlia izeneko azala hidratatzeko krema bat erosi dio hornitzaile bati. Unitate bakoitzaren 
prezioa 4,00 € da, eta hornitzaileak % 16ko BEZa eta % 4ko BGa gehitu behar dizkio prezio horri: 

4,00 € x 16 / 100 = 0,64 € BEZa dela eta, 

4,00 € x 4 / 100 = 0,16 € BGa dela eta, 

Guztira, 0,80 € ordainduko dio hornitzaileari zergak direla eta. 

Saltzen duenean, prezio handiagoa kobratzen dio farmazialariak bezeroari. Demagun zergarik 
gabeko prezioa 5 € dela. Bezeroari % 16ko BEZa kobratu behar dio, beraz: 

5,00 € x 16 / 100 = 0,80 € kobratuko dio bezeroari zergak direla eta. 

Kasu honetan, ordaindutako zergak eta kobratutakoak zehatz konpentsatu dira. Hala ere, hori ez da 
beti gertatuko, ateratako mozkina handiagoa edo txikiagoa izan baitaiteke. Dena den, esan daiteke 
ordaindutako eta kobratutako zergak, gutxi gorabehera, konpentsatu egiten direla. 
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BEZa eta BGa kalkulatzea 

BEZak eta BGak banakatuta agertu behar dute fakturan. 

BEZa eta BGa kalkulatzeko, bezeroari produktu edo zerbitzuengatik zer kobratuko zaion kalkulatu 
behar da. Zenbateko horri zerga-oinarria deritzo. 

Deskonturik edo errekargurik aplikatu behar bada, BEZik gabeko prezioaren gainean kalkulatu 
behar da, eta zerga-oinarria izango da deskontuak eta/edo errekarguak aplikatu ondoren gelditzen den 
zenbatekoa. Hori horrela izaten da enpresen arteko eragiketetan, baina, publikoari deskontuak 
eskaintzen zaizkionean, normalean, salmenta-prezio osoaren gainean egiten dira —PSPa, BEZa 
barne—. Adibidez: BEZa barne 20 € balio duen produktu batean % 10eko deskontua eskaintzen badugu, 
2 €-ko deskontua egin, eta 18 € kobratuko diogu bezeroari. Baina horren faktura egin behar badugu, 
hainbat kalkulu egin beharko ditugu amaierako prezioari dagokion BEZa gehitzean aipatutako 18 €-ak 
geldi daitezen. Horren azalpena beranduago emango dugu. 

Orain, enpresen arteko eragiketen adibide bat jarriko dugu: 

Gure farmaziak eskabide bat egin dio saltegiari. Farmaziaren datuak honako hauek dira: 

Andoni Altuna Perez Farmazia 

NAN-zk.: 17854233 A 

Goienkale, 43-1. A. 48666 Durango, Bizkaia 

Hornitzailearen datuak hauek dira: 

Farma-guzti 

IFZ: S 3455663 A 

Osasuna poligonoa, 16-18. 01001 Gasteiz 

Faktura igortzen den data: 2010eko maiatzaren 30a. 

Erosketa guztietan % 10eko deskontua egiten digute, lehentasunezko bezeroa izateagatik. 

Eskatutako materiala hau da: 

KODEA DESKRIPZIOA KOP. PREZIOA BEZ-TASA 

120-233 Latexezko S eskularruak, 100 unitate kaxa 5 5,80 % 7 

139-667 Disekzio-pintza horzduna  10 3,00 % 7 

456-988 Masajeak emateko olioa 1 7,00 % 16 

 
Zein izango lirateke bidaltzen diguten fakturan agertu beharreko BEZa eta BGa? 
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Bi BEZ-tasa desberdin dauzkagunez, bi multzotan kalkulatuko dugu zerga-oinarria. Alde batetik, 
eskularruena eta disekzio-pintzena kalkulatu behar dugu; osasungintzako materiala dira, eta, beraz, 
% 7ko tasa daukate. 

Eskularruak:  5 x 5,80 =  29,00 € 

Pintzak: 10 x 3,00 =  30,00 €. 

Guztira  59,00 € 

Zenbateko horri % 10eko deskontua aplikatuko diogu: 

 59,00 x 10 /100 = 5,90 €-ko deskontua 

 59,00 – 5,90 = 53,10 € 

53,10 € da hornitzaileak % 7ko BEZa duten produktuengatik kobratuko diguna; beraz, hori da % 7ko 
BEZaren zerga-oinarria. 

Orduan, 53,10 €-ren % 7 ordaindu beharko dugu BEZa dela eta… 

 53,10 x 7 / 100 = 3,72 € 

…eta % 1 BGa dela eta. 

 53,10 x 1 / 100 = 0,53 € 

Masaje-olioak % 16ko BEZ-tasa dauka, beraz: 

Masaje-olioa 7,00 x 1 = 7,00 € 

Horri ere % 10eko deskontua aplikatuko diogu: 

 7,00 x 10 / 100 = 0,70 € 

 7,00 – 0,70 = 6,30 € ordainduko diogu hornitzaileari, eta hori izango da bigarren zerga-
oinarria, % 16ko tasa duena. Beraz, 6,30 €-ren % 16 ordaindu beharko dugu BEZa dela eta… 

 6,30 x 16 / 100 = 1,01 € 

…eta 6,30 €-ren % 4 BGa dela eta: 

 6,30 x 4 / 100 = 0, 25 € 

Guztira, faktura horretan hau ordainduko dugu: 

53,10 + 6,30 = 59,40 € hornitzaileari, saldutako produktuengatik 

3,72 + 1,01 + 0,53 + 0,25 = 5,51 € hornitzaileari, Ogasunari eman diezaion. 



 

 

 

 



 

 
LANBIDE EKIMENA 49 

OORRDDAAIINNTTZZEEKKOO  SSIISSTTEEMMAAKK..  
DDOOKKUUMMEENNTTUU  FFIINNAANNTTZZAARRIIOOAAKK  33  

 

3.1 Sarrera 

Salerosketa guztietan, bi elementu daude: saltzaileak produktu batzuk entregatzen ditu edo zerbitzu 
bat egiten du, eta, horren truke, erosleak ordaindu egin behar dio. Ordainketa hori diruz edo diruaren 
ordezko zerbaiten bidez egin daiteke. Ordainketa egiteko erabiltzen diren dokumentuei merkataritza-
dokumentuak deritze. 

Salerosketa egiten den mementoan edo egun gutxi geroago egiten bada ordainketa, eskurako 
ordainketa izango da; eragiketa egin ondoren, adostutako epean egiten bada, ordainketa geroratua 
izango da. Enpresen arteko eragiketetan, ohikoa izaten da 30, 60 eta 90 egunera ordaintzea. 
Ordainketa-epeak hiru baino gehiago badira, epekako ordainketa dela esaten da. 

Farmazian, bi ikuspuntutatik ikusi behar dira ordainketa sistemak: batetik, eskatutako salgaiak 
ordaindu egin behar zaizkie hornitzaileei; eta, bestetik, saldutakoa kobratu egin behar zaie bezeroei. Ikus 
ditzagun, bada, horretarako erabil daitezkeen sistemak eta erlazionatutako dokumentuak. 

JARDUERAK 

Unitate didaktiko honetan ikusiko dugunez, hainbat sistema daude ordainketa egiteko. Ordainketa-
sistemak bi ikuspuntutatik ikus daitezke: kobratu behar duenarenetik eta ordaindu behar duenarenetik. 
Ordainketaren ikuspuntu biak lantzeko, balizko bi egoeraz baliatuko gara: batetik, Ikasfarmak faktura bat 
kobratu behar dio Auzozahar egoitzari; eta, bestetik, hornitutako ekipamenduengatiko faktura ordaindu 
behar dio Equipfarma SAri. 

Lehenengo kasuan, Auzozahar egoitzak ordaintzeko helaraz diezazkigukeen dokumentuak aztertu 
behar ditugu, eta erabaki behar dugu onartu beharko genituzkeen ala akatsen bat duten. Akatsen bat 
balego, ez genuke onartu behar ordainketa gisa, kobratu gabe gelditu nahi ez badugu behintzat. 

Bigarren kasuan, ordainketa egiteko zer dokumentu mota erabil ditzakegun ikasiko dugu, eta 
dokumentu horiek guztiak nola bete ikasiko dugu, Equipfamari ordaindu beharreko faktura aitzakia 
delarik. 

Hona hemen aipatutako bi faktura horiek: 
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IkasFarma  

 

Faktura-zk.: 00013/2010 
Data: 2010/03/12 
Albaran-zk.: IF 000123 R 
 

IFZ: 66 666 666 666 
OSASUNA KALEA, 1 
01001 Gasteiz 
Tel.: 945 666 666 Fax: 945 696 969 
H. el.: ikasfarma@ikasfarma.net 

  

 

Bezeroa: AUZOZAHAR EGOITZA 
IFZ: D 22 333 333 S 
Helbidea: Adinetakoen etorbidea, 1 
Posta-kodea: 01001 Herria: Gasteiz Probintzia: Araba 
Tel.: 945 945 945 Faxa: 945 949 494 

 
ERREF. DESKRIPZIOA KOPURUA PREZIOA DESKONTUA BEZa ZENBATEKOA 

354988.7 Xiringak, 10 cc-ko 2 gorputz, 
orrazdunak 90 0,24 % 10 % 7 21,60 €

456334.9 Xiringak, 60 cc-ko 3 gorputz, 
kateter-konoa 55 0,65 % 10 % 7 35,75 €

446677.0 Gasa esterilak, 20 x 20-ko 5 
unitateko 500 sobreko kaxa 4 35,50 % 10 % 7 142,00 €

445666.8 Betadine soluzio antiseptikoa, 
500 ml 12 3,25 % 5 % 4 39,00 €

    

    

    

Guztizko partziala

Deskontuak
 

238,35

21,89

Gordina  216,46 €

 
OINARRIA % BEZa % BGa   

 37,05 
179,41 

4 
7 

16 

1,48 
12,56 

0,5
1
4

  
ZERGAK, 
GUZTIRA FAKTURA, GUZTIRA: 

216,46  14,04  14,04 €

 

230,50 € 
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FAKTURA 

 BEZEROAREN DATUAK 

Izena 

Helbidea 

Herria 

Probintzia 

IFK/IFZ 

Ikas Farma 

Osasuna, 1 

01001 Gasteiz 

Araba 

01 666 666 666 

EQUIPFARMA SA 

Aurrerapenaren etorbidea, 13-15 

01011 Gasteiz 

 

IFK/IFZ: 01 555 555 555 

Telefonoa/faxa: 945 000 000/945 011 011 

H. el.: Anton_g@equipfarma.com 

 

  

  Data: 2010/03/12 

  Faktura-zk.: F 00123/10 

 
 

KODEA DESKRIPZIOA KOPURUA PREZIOA DESK (%) BEZa (%) ZENBATEKOA 

99-343 200 X100 X 35 modulua, 
"Atractive" 5 275,00 % 18 % 16,00 1.127,50

99-234 35 X 100 apalak, "Atractive-beira" 35 9,50 % 18 % 16,00 272,65

99-521 Lanpara halogen. euskarria, 
"Atractive-fash" 5 57,00 % 18 % 16,00 233,70

101-45 Transforma., 12ºV-koa 5 18,00 % 18 % 16,00 73,80

22-755 Erakusmahaia, 120 cm-koa, 
"Etherna" 1 505,00 % 18 % 16,00 414,10

 Muntaia eta instalazioa (orduak) 5,5 50,00 % 18 % 16,00 225,50

    

    

  Guztizko partziala 2.347,25

   

  BEZa (%) % 16 375,56

 FAKTURA, GUZTIRA...............  2.722,81 €

Ordaintzeko epea ORDAINTZEKO MODUA 

Zenbatekoaren % 40, 7 eguneko epean 

Zenbatekoaren % 40, 1. ordainketa-datatik 30 egunera. 

 

Txekea edo diru-sarrera 

Kontu korrontea: Vital kutxa 2097 011207500009945896 
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3.2 Eskura ordaintzeko sistemak 

3.2.1 Dirutan ordaintzea. Ordainagiria 

Diru kopuru bat entregatzen duenak horren frogagiriren bat behar izaten du. Batzuetan, txikizkako 
salmenta gehienetan bezala, ordainketa egiten den une berean entregatzen da tiketa edo faktura. 
Tiketak berak balio du dirua entregatu dela frogatzeko, edo, faktura erabiltzen denean, bertan idatzitako 
“ordainduta” adierazpenak. Badaude, baina, hainbat egoera, non tiketa edo faktura ezin diren entregatu, 
eta dirua entregatu deneko beste frogagiriren bat behar izaten den: horretarako, ordainagiria erabil 
daiteke. 

Ordainagiria da diru-entrega bat egin dela frogatzen duen dokumentua. 

Noiz erabili behar da ordainagiria? Diru-entregaren beste frogagirik —faktura edo tiketa— ez 
denean erabiltzen. Hona hemen adibide batzuk: 

• Bezero batek produktu bat eskatu digu, baina farmaziako stockean ez dugu horrelakorik; orduan, 
bezeroari esan diogu, nahi izanez gero, hornitzaileari eska diezaiokegula, baina, hori egiteko, 
seinale bat eskatu behar diogula. Bezeroak seinalearen dirua eman digu, eta guk hari ordainagiri 
bat, entregatutako zenbatekoa zehaztuz. Bezeroa produktuaren bila etortzen denean, badu aldez 
aurretik entregatutako zenbateko horren ziurtagiria. 

• Hornitzaile batek eskaera bati dagokion faktura bidali digu; bertan, ordaintzeko mugaeguna 
adierazten da. Adostutako datan joan gara hornitzailearen bulegora, eta dirutan ordaindu dugu 
aipatutako fakturari dagokion zenbatekoa. Orduan, ordainagiria emango digute. 

• Farmazian, hornitzaile baten banatzaileari dirutan ordaindu dizkiogu hainbat produktu. 
Banatzaileak ordainagiria prestatu eta eman digu, eta segituan alde egin du. Beranduago, 
hornitzailearen bulegoan, faktura prestatuko dute, eta postaz bidaliko digute farmaziara. 

Ordainketa jaso duen enpresak igortzen du ordainagiria. Ordenagailu bidez egiten badu, bi kopia 
inprimatu behar ditu: bata, ordainketa egin duenak eramateko, eta, bestea, dirua jaso duen enpresak 
berak gordetzeko. Ordainagiriak eskuz egiten badira, inprentako berezko taloitegiak erabiltzen dira. 
Taloitegi horietako unitate bakoitzak ordainagiria bera eta frogagiria eduki behar ditu. Ordainagiria dirua 
entregatu duenari eman behar zaio, eta frogagiria, berriz, taloitegian geratzen da, igorleak ere 
ordainketaren froga izan dezan. 

Hainbat ordainagiri-eredu badaude ere, guztiek izan behar dituzte datu hauek: 

1. Igorlearen (saltzailearen) idazpurua. 

2. Frogagiriaren zenbaki korrelatiboa. Horrek esan nahi du erregistro bat dagoela. 

3. Ordainketa egin duen enpresa edo pertsonaren izena. 

4. Ordaindu den zenbatekoa. 

5. Ordainketaren arrazoia. 

6. Ordainketa-lekua eta -data. 
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IkasFarma Balizko enpresa 

Botiken kalea, 1 

01001 Gasteiz 

IFZ: 01. 01010101  

 

Ordainagiri-zk.: ............................  

 

Ordainagiri-zk.: .......................... 

 

....................................................... 

....................................................... 

................... -(r)engandik jaso dugu 

....................................................... 

................................................euro 

....................................................... 

......................................... dela eta. 

........................-(e)n, 20........ -(e)ko 

..............................-ren ....... (e)(a)n 

......................................................................................................................  

......................................................................................................................  

.................................................................................. -(r)engandik jaso dugu 

......................................................................................................................  

...............................................................................................................euro 

......................................................................................................................  

........................................................................................................ dela eta. 

...........................................-(e)n, 20........-(e)ko ....................-ren ......(e)(a)n 

 

JARDUERAK 

Ulermena lantzeko galderak 

1. Denda batean, dirutan ordaindu dugu erosketa bat, eta, berehala, faktura eman digute. 
Ordainagiria ere eman behar digute? 

2. Zertarako da ordainagirien taloitegietako frogagiria? 

3. Aipatu ordainagiria erabil daitekeen egoerak. 

Jarduera praktikoak 

1. Auzozahar egoitzakoek zor diguten faktura dirutan ordaintzera etorri da bertako langile bat, eta 
ordainagiria egin behar diogu. Bete dagokion ordainagiria. 

3.2.2 Txekea 

Ordainketa egiteko beste sistema bat da txekea. Banketxeak txeketegia ematen dio bertan kontu 
korrontea duen pertsona bati, kontu jakin batean duen dirua erabili ahal izateko. Norberarentzako dirua 
ateratzeko eta hirugarren pertsonei ordainketak egiteko erabil ditzake txekeak kontu korrontearen 
titularrak. 

Hauek dira txeke bidezko ordainketetan parte hartzen duten pertsonak: 

• Igorlea. Txekea egiten duena. 

• Hartzailea. Ordainketa jasotzen duen pertsona. 

• Igorria. Banketxea edo aurrezki-kutxa izan daiteke; igorleak kontu korrontea eduki behar du 
entitate horretan. 
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Txekearen bidez, igorleak igorriari agintzen dio txekean adierazitako dirua ordain diezaion bere 
(igorlearen) kontu korrontetik hartzaileari —hartzaileak txekea aurkezten baldin badio dagokion lekuan 
eta datan, eta igorlearen kontuan nahiko diru baldin badago—. 

Ordainketa gisa txekea onartzen duenak ezin du jakin banketxeari aurkezten dionean nahiko diru 
egongo den igorlearen kontuan; horregatik, enpresa askok ez dute txekerik onartzen, edo konfiantzako 
bezeroei bakarrik onartzen diete. 

3.2.2.1 Zein da txekearen edukia? 

“Txekea” hitza agertzea derrigorrezkoa da txeke guztietan, eta, horrez gain, beste hainbat atalek 
agertu behar dute nahitaez: 

1. Txekearen zenbakia. 

2. Ordaindu beharreko zenbatekoa, zenbakiz eta letraz. 

3. Ordaindu behar duenaren izena (igorria). Banku edo kreditu-entitateren bat izan behar du. 
Entitatearen izena eta helbideaz gain, haren kodea adierazi behar da, eta, horrekin batera, bai eta 
txekea ordaintzeko erabiliko den kontu korrontearen zenbakia ere. 

4. Onuradunaren izendapena (hartzailea). 

5. Jaulkipenaren eguna eta data (data letraz adierazi behar da). 

6. Igorlearen sinadura. 

 

 

3.2.2.2 Nori ordain dakioke txeke bidez? 

Txekeetan, nork eta nola kobratu dezakeen zehaztu daiteke. Irizpide bi horien arabera, hainbat 
txeke mota daude: 

• Eramaile-txekea. Aurkezten duen edozein pertsonari ordaintzen zaio. 
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• Txeke izenduna. Kobratu behar duen pertsona edo entitatearen izena adierazten da. Kobratzen 
duenak bere burua identifikatu behar du, eta txekearen atzeko aldean sinatu. Txeke izendunetan, 
agindura edo ez-agindura adierazpenak ere ager daitezke. Agindura agertzen bada, horrek esan 
nahi du hartzaileak hirugarren pertsona bati transmiti diezaiokeela txekea. Ez-agindura agertzen 
bada, berriz, horrek esan nahi du hartzaileak ez beste inork kobra dezakeela. Horrelako 
adierazpenik agertzen ez bada, agindurakoa dela ulertzen da —ikus hurrengo puntua, 
endosatzeari buruzkoa—. 

 

 

• Txeke zeharkatua. Txekearen aurreko aldean, zeharkako bi marra paralelo marrazten dira. Txeke 
hauek ezin dira dirutan kobratu, hartzailearen kontu korrontean sartuz baizik. Bi marren artean 
entitate baten izena idazten bada, txekea entitate horretako kontu korronte batean soilik kobratu 
ahal izango da. Txeke zeharkatu baten bidez dirua kontu korrontean kobratzen denean, 
eragiketaren banku-idazpena gelditzen da entitatean, eta horrek dagokion pertsonari ordaindu 
egin zaiola frogatzen du. Norbaitek, bidegabeki, txekea kobratu eta kontu korrontetik dirua 
ateratzea lortzen badu, ez da izango txekea igorri duenaren erantzukizuna. Txekearen dirua 
dagokion pertsonaren kontu korrontean sartu denez, hortik aurrerakoa banketxearen 
erantzukizuna da. 
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Txekea endosatzea 

Txekea beste pertsona batzuei endosa dakieke. Hona hemen adibidez bat, erraz ulertzeko: bezero 
batek txeke izendun baten bidez ordaindu dit 300 euroko zorra, eta oraindik ez dut kobratu txeke hori. 
Nik, Urlia deituko dugun hornitzaileari, 400 euro zor dizkiot. Zor hori ordaintzeko, 100 euro eman 
diot dirutan, eta, horrez gain, txekea ematen diot, berak 300 euro horiek kobra ditzan. Txekearen 
atzeko aldean sinatu dut, Urliari endosua egiten diodala adieraziz. Urliak, txekea aurkeztean, 
kobratzeko eskubidea izango du. 

Horrek beste figura bat aurkeztera garamatza: edukitzailea. Txekearen legezko jabetza duenak ez du 
zertan izan lehen hartzailea, beste pertsona bati transmiti baitakioke jabetza hori endosuaren bidez. 
Txekearen hasierako hartzailea izan, edo, ondoren, endosuaren bidez hartu duena izan, txekearen 
legezko jabeari edukitzailea deituko diogu. 

Eramaile-txekeetan, izenik agertzen ez denez, endosua egiteko ez da ezer idatzi behar. Endosatzeko, 
nahikoa da txekea beste bati ematea. 

3.2.2.3 Noiz kobra daiteke txekea? 

Ikustean ordaintzeko titulu bat da txekea; horrek esan nahi du hartzaileak txekea igorriari aurkezten 
dionean hark ordaindu egin behar diola. 

Txekea igortzen denetik epe jakin bat igaro aurretik kobratu behar da. Espainian jaulki eta ordaindu 
beharreko txekeetan, epea 15 egunekoa da; Europan egindakoetan, 20 egunekoa, eta, Europatik 
kanpokoetan, 60 egunekoa. Epea txekean adierazitako igortze-datan hasten da kontatzen, eta jaiegunak 
ere kontatzen dira. Hala ere, azken eguna jaieguna bada, hurrengo astegunera arte luzatzen da. Horrek 
ez du esan nahi epe hori pasatuta ezin denik txekea kobratu; horretarako, adierazitako epea eta beste 6 
hilabete gehiago daude. Gertatzen dena da hasierako epe hori pasatzen denean txekearen igorleak ez 
ordaintzeko agindua eman dezakeela; eta, kobratu ezin denean, erreklamatzeko aukerak mugatu egiten 
dira. 

Txekean idazten den igortze-datak benetako data izan behar du. Geroagoko data bat ere idatz 
daiteke, baina hori ez da bidezkoa, eta, idatzitako data baino lehenago kobratzeko aurkezten bada, 
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bankuak ordaindu egin behar du. Zenbatekoa egun batzuk geroago kobratu behar bada, beste 
dokumentu mota bat erabili behar da: ordaindukoa, aurrerago ikusiko dugun legez. 

3.2.2.4 Zer egin behar da txekea kobratzeko? 
Txeke bat onartuz gero, kontuz ibili behar da zenbait alderdi formalekin: 

• Igorlearen eta hartzailearen datuek ondo egon behar dute. 

• Benetako datak agertu behar du. 

• Letraz zein zenbakiz zenbateko berak agertu behar du. Bat etorri ezean, letraz adierazitakoa 
gailentzen da. Bi aldiz zenbakiz agertzen bada, bat etorri ezean, txikiena onartzen da. 

Txekea ontzat eman eta onartuz gero, kobratzeko bi aukera daude: 

Txekean agertzen den igorriaren helbidean 

Txekea, berez, txeketegia igorri duen bulegoan bertan kobratzeko da. Horrek esan nahi du txekea 
bulego horretan ordainduko dela, eta ez entitate beraren beste edozein bulegotan. 

Edukitzaileak txekea leihatilan aurkezten duenean, entitate igorriko langileek hau baieztatu behar dute: 

• Txekeak baldintza formal guztiak betetzen dituela. 

• Aurkezten duenak txekearen legezko jabetza duela, txekearen hartzailea delako edo 
endosuaren bidez hartu duena delako —ikus 3.2.2 puntua—. Nortasun-agiria ere 
eskatu behar diote. 

• Legezko epearen barruan aurkeztu duela —ikus 3.2.3 puntua—. 

• Igorlearen sinadura benetakoa dela. 

Hori guztia baieztatu ondoren, kobratzen duenak txekearen atzeko aldean sinatu behar du. Bulegoan 
gordetzen dute sinatutako txekea, eta aurkeztu duenari dirua ematen diote, edo, txeke zeharkatua 
bada, kontu korronte batean sartzen diote. 

Edukitzailearen kontu korrontean 

Gehienetan, ez da posible izaten txekea igorri duen bulegora bertara joatea, eta, batzuetan posible 
bada ere, ez da izaten batere erosoa. Txekeak kobratzeko, badago aukera errazago bat: kobratu 
behar duenaren entitatearen bidez kobratzea. Edukitzailea txekearekin joaten da bere entitateko 
edozein bulegotara, eta bere burua identifikatzen du —normalean, nortasun-agiriaren bidez—; 
bertan, dagozkion egiaztapenak egin ondoren, txekearen atzeko aldea sinarazten diote, eta txekea 
gorde egiten dute. Edukitzailearen entitatea arduratzen da igorlearen entitateari kobratzeaz eta dirua 
edukitzailearen kontu korrontean sartzeaz. 
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3.2.2.5 Zer egin txekea ezin bada kobratu? 

Txekea aurkeztu eta kobratu ezin bada —adibidez, igorlearen kontuan nahiko diru ez dagoelako—, 
haren edukitzaileak erreklamatu egin dezake. Txekea erreklamatzeko prozesuari atzerabide-prozesua 
deritzo. Zergatik deitzen zaio atzerabide-prozesua? Gogoratu endosuaren bidez txekearen jabetza 
transmiti daitekeela, eta baliteke edukitzaileari igorlea ez den beste batek endosatu izana, eta hari beste 
batek, eta horrela igorlearenganaino heldu arte. Bakoitzak aurrekoei erreklama diezaieke. 

Txekea aurkeztu duenak, erreklamazioa egiteko, frogatu behar du ezarritako epe barruan aurkeztu 
duela txekea, eta igorriak ez diola ordaindu. Horretarako, igorriak berak egindako aitorpena erabil 
dezake —bankuak ez dio ordaintzen, eta horren ziurtagiria ematen dio—, edo notario batek egindako 
protesto-akta bat. 

 

 

Txekea protestatzen badu, edukitzaileak, txekearen zenbatekoaz gain, hainbat errekargu eska 
ditzake: 

• Aurkezpen-egunetik sortutako interesak. 

• Protestoak sortutako gastuak. 

• Kobratu gabeko zenbatekoaren % 10, eta, bidezkoa izanez gero, kalte-galeren ordainketa. 

3.2.2.6 Kobratzea bermatzen duen txekeak. Txeke ziurtatua eta banku-txekea 

Txeke ziurtatua edo adostua. Bankuak bermatzen du kobratu ahal izango dela. Igorleak egindako 
txekea bankuari aurkezten zaio, eta hark baieztatzen du sinadura benetakoa dela eta igorlearen kontuan 
nahiko diru dagoela. Orduan, txekearen atzeko aldean idazten du zenbatekoa eta noiz arte bermatzen 
duen bankuak txeke hori. Adierazitako zenbatekoa blokeatu egiten da igorlearen kontuan, txekea 
kobratzen den arte edo adierazitako preskripzio-data heltzen den arte. 

Banku-txekea. Bankuak berak egiten du, ordaindu behar duenak eskatuta. Bankuak berak 
bermatzen du kobratu ahal izango dela, dagokion zenbatekoa kontu korrontetik kentzen baitu. Banku-
txekeak egiteagatik, banketxeak komisio bat kobratzen dio igorleari. 



Farmazietako Administrazio Prozedurak eta Izakinen Kontrola 
 

 
LANBIDE EKIMENA 59 

 

 

3.2.2.7 Zer egin behar da txeke bidez ordaintzeko? 
Hauek dira txeke bidez ordaintzeko jarraitu beharreko pausuak: 

• Txeketegia bilatu. 

• Hartzailearen izendapena idatzi: eramaile-txekea bada, “eramaile” idatzi behar da; pertsona fisikoa 
bada, haren izena eta bi abizenak; pertsona juridikoa bada, berriz, sozietatearen izena. 

• Zenbatekoa zenbakiz idatzi behar da, eta, lehen eta azken zenbakiei oso pegatuta, sinbolo 
batzuk, X edo #, adibidez, gero inork ez dezan zenbaki gehiagorik txertatu. 

• Zenbatekoa letraz ere idatzi behar da. Horretarako, zuriunearen hasiera-hasieran idatzi behar da, 
eta, zenbakia bukatzen denetik aurrera, gelditzen den espazio guztia marra horizontal batekin 
bete, inork zenbakia “handitu” ez dezan. Euro, eta, behar izanez gero, zentimo hitzak idazteak ere 
balio dezake ziurtatzeko inork ez duela zenbakia handituko. 

• Data letraz idatzi, eta sinatu. 

JARDUERAK 

Ulermena lantzeko galderak 

1. Lotu gezi bidez terminoak eta definizioak: 

Igorria  Txekea egiten duena 

Hartzailea  Txekea kobratu behar duena 

Igorlea  Ordaindu behar duen banku-entitatea 

2. Azaldu, laburki, eramaile-txekearen eta txeke izendunaren arteko desberdintasunak. 

3. Zer esan nahi du “ez-agindura” adierazpenak? 

4. Zertarako egin daitezke bi marra zeihar paralelo txeke batean? 

5. Non kobra dezaket txeke bat? 

6. Zer da txekea endosatzea? 
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7. Txekea onartzean, ziurtzat eman daiteke gero kobratzea? Azaldu erantzuna. 

8. Ba al dago kobra dezakegula bermatzen duen txekerik? 

9. Zergatik jartzen dira gurutze antzeko ikurrak txekearen zenbatekoaren zenbakizko adierazpenaren 
aurretik eta atzetik? 

Kasu praktikoak: 

1. Auzozahar egoitzakoek honako txeke hau bidali digute faktura ordaintzeko. Komenta ezazu onartu 
beharko genukeen, eta, onartu behar bagenu, zer aukera dugun kobratzeko: 

 

2. Equipfarmari ordaintzeko, txekea erabiltzea erabaki dugu. Bete dagokion txekea hiru modutan: 

a) Eramaile-txeke bat. 

 

b) Txeke izendun bat, enpresaren izenean. 
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c) Txeke izendun zeharkatu bat, entitate jakin batean kobratzekoa. 

 

3.2.3 Banku-transferentzia 

Salerosketa-eragiketetan, ordainketak egiteko erabiltzen den beste sistema bat banku-transferentzia 
da. Banku-transferentzia eginez gero, dirua bidaltzen da, banku-entitate baten bitartez, ordainketa jaso 
behar duenak entitate berean edo beste edozein entitatetan duen kontu korronte batera. 

Bankuak diru kopuruaren gaineko portzentaje bat kobratzen dio agindu-emaileari, gutxieneko 
komisioarekin. Demagun banku batek eragiketaren zenbatekoaren gaineko % 0,2 kobratzen duela, eta 
2 € dela gutxieneko komisioa. 60 €-ko transferentzia bat egin behar bagenu, 0,12 € da horren 
% 0,2 (60 x 0,2 / 100 = 0,12 €); hori gutxieneko komisioa baino gutxiago da, eta, beraz, gutxieneko 
komisioa (2 €) kobratuko ligukete. Transferitu beharreko zenbatekoa 3.000 € bada, 6 € da horren 
% 0,2 (3.000 x 0,2 / 100 = 6 €), eta zenbateko hori kobratuko ligukete, gutxieneko komisioa baino 
handiagoa baita. 

Entitate bereko kontuen arteko diru-mugimenduak 

Normalean, entitate bereko kontu korronteen arteko diru-mugimenduetan ez da kobratzen 
transferentziagatiko komisiorik. Gauza bera gertatzen da entitate batean eskudiruz ordaintzean: 
dirua entitate bereko kontu korronte batean sartu nahi izanez gero, transferentzia izan beharrean, 
eskudiruko sarrera izaten da, eta ez da komisiorik kobratzen. 

 

3.2.3.1 Zer egin behar da banku-transferentzia bat egiteko? 
Pauso hauek jarraitu behar dira transferentzia egiteko: 

• Ordainketa jaso behar duen pertsona edo enpresaren izena eta kontu korrontearen zenbakia lortu. 

• Banku-entitate batera joan, eta transferentzia-inprimakia eskatu. 

• Inprimakia bete. Datu hauek jartzeko lekua eduki behar du: 

 Data. 

 Agindu-emailearen izena eta helbidea. 
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 Zenbatekoa. 

 Onuradunaren izena. 

 Onuradunaren bankua eta kontu-zenbakia (guztira, 20 digitu). 

 Agindu-emailearen sinadura. 

 Inprimakia norberak ez badu betetzen, entitateko langileak datuak eskatzen dizkio, eta 
ordenagailuaren bidez betetzen ditu. Datuok, orduan, inpresioan agertzen dira. 

• Transferentziaren zenbatekoa —dagozkion komisioak barne— eskudiruz ordaindu daiteke, edo 
transferentzia egin behar duen entitateko kontu korronte batetik deskontatzeko aginduz. Kasu 
horretan, ordaintzeko erabili nahi den kontu korrontearen zenbakia ere agertzen da inprimakian. 

• Azkenik, bankuak transferentziaren frogagiria ematen du. Normalean, bi kopia ematen ditu: bata, 
onuradunari aurkezteko, eta, bestea, geuk gordetzeko. Hala ere, zenbait entitatek kopia bakarra 
ematen dute, eta bigarrena kobratu egiten dute. 

Ordaindu behar duenaren iniziatibaz egiten da transferentzia; beraz, fakturen mugaegunei 
erreparatu behar zaie, eta hori baino lehenago igorri behar dira transferentzia-aginduak. 
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3.2.3.2 Zenbat denbora behar du transferentziak gauzatzeko? 

Normalean, entitate bereko kontuen artean egindako transferentziak egun berean gauzatzen dira; 
entitate desberdinen artekoek bi egun behar izaten dituzte. 

Transferentzia egiten duenak egun bereko arratsaldeko seiak arteko tartea dauka transferentzia-
agindua deuseztatzeko. Beraz, posta bidezko salmenta bat egin eta transferentzia onartuz gero 
ordainketak egiteko, kontuz ibili behar da: batzuek transferentzia-aginduak egiten dituzte agiria lortzeko, 
ondoren, saltzaileari fax edo posta elektroniko bidez bidaltzen diote, eta, azkenik, arratsaldeko seiak 
baino lehen, transferentzia deuseztatu egiten dute. Gerta dakiguke bidalitako agiriaz fidatu eta salgaiak 
bidaltzea, eta hurrengo egunean ikustea transferentzia deuseztatu egin digutela. 

3.2.3.3 Internet bidezko transferentziak 

Azken urteetan, banku-eragiketak Internet bidez egiteko aukera ematen diete bankuek bezeroei. 
Bezeroa pasahitz baten bidez sar daiteke entitateak horretarako daukan orrian. Bezeroarentzat erosoa 
da, etxetik edo bulegotik bertatik egin baititzake eragiketak; entitatearentzat, berriz, errentagarria da, 
automatizatutako sistemen bidez egiten baita. Erabiltzailea bera arduratzen da eragiketaz, eta entitateko 
langileek lan gutxiago egin behar dute. 

Hori dela eta, Internet bidezko transferentziak bulegoan egindakoak baino merkeagoak izaten dira. 
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JARDUERAK 

Ulermena lantzeko galderak 

1. Noren ekimenez egiten da banku-transferentzia, ordaindu behar duenaren ala kobratu behar 
duenaren ekimenez? 

2. Banku-transferentzia bidez ordaintzean, nork ordaindu behar ditu transferentziak sortutako 
gastuak? 

3. Gaur joanez gero banketxera transferentzia bat egitera, noizko eduki dezake onuradunak bere 
kontu korrontean sartuta? 

4. Zer desberdintasun dago transferentziaren eta eskudiruko sarreraren artean? 

ARIKETAK 

1. Gure entitateak honako baldintza hauek jarri ditu transferentziak egiteko: 

 Gutxieneko komisioa: 1,50 €  

 Zenbatekoarekiko portzentaia: % 0,2 

 Kalkulatu transferentziagatiko komisioa honako kasu hauetan: 

a) 75,00 €-ko transferentzia. 

b) 2.400 €-ko transferentzia. 

c) 15.000 €-ko transferentzia. 

Kasu praktikoak 

1. Equipfarmari lehen epearen ordainketa egin behar diogu. Vital kutxan daukagun kontu korrontetik 
egin nahi dugu ordainketa. Bete dagokion inprimakia. 



Farmazietako Administrazio Prozedurak eta Izakinen Kontrola 
 

 
LANBIDE EKIMENA 65 

3.2.4 Banku-helbideratzea 

Kobratzeko erabiltzen den beste sistema bat da. Kobratu behar duenak —hornitzailea— erreziboak 
helbideratzeko kontratu bat egiten du banku-entitate batekin, erreziboak bezeroen kontu korronteetatik 
kobra ditzan, bezeroen kontu korronteak edozein entitatetakoak izanda ere. Hori egiteagatik, entitateak 
komisio bat eskatzen dio kobratzeko agintzen duenari. 

3.2.4.1 Zer egin behar da erreziboak helbideratzeko? 
Pauso hauek eman behar dira erreziboak helbideratzeko: 

• Kobratu behar dituen erreziboen zerrenda aurkezten dio hornitzaileak entitateari. Entitateak 
emandako aplikazio informatiko berezi baten bidez egin daiteke hori, baina edozein programarekin 
—excell, access, word eta abar— egindako zerrenda batek ere balio dezake. Zerrenda horretan, 
datu hauek agertu behar dute: 

 Ordaindu behar duenaren izena. 

 Kobrantza egin behar den kontu korrontearen zenbakia. 

 Zenbatekoa. 

 Erreziboan adierazi behar den kontzeptua. 

• Entitateak bezero bakoitzaren entitateari bidaltzen dio ordaintzeko eskaera; dagokion zenbatekoa 
bezeroaren kontu korrontetik deskontatu, eta hornitzailearen kontuan sartzen da. 

• Bezero bakoitzari dagokion erreziboa bidaltzen dio entitateak. Erreziboan hauek agertu behar 
dute: zenbatekoa, kobrantzaren agindu-emailea eta hark adierazitako kontzeptua edo azalpena. 
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PARA: NºCTA. 0000-0000-00-0000000000 FECHA CARGO
DE: 00/00/10

XX 0,00

0,00

IMPORTENOMBRE
CUENTA DE CARGO (C.C.C.)

CONCEPTO
                         Entidad Oficina  DC      Nº Cuenta   

BANCO XXXXX
XXXXXX

XXXX 0000 0000 00 0000000000

 

Horrelako Excell orri batean bidal dakioke entitateari kobratu behar dituen erreziboen zerrenda. 

Erreziboak helbideratzeko, baliteke hornitzaileak idatzizko onespena eskatzea, gure entitateak jakin 
dezan errezibo hori ordaindu behar duela. Entitateek ez lukete onartu behar idatzizko onespenik gabeko 
helbideratzerik, baina erreziboa itzultzeko epe luzea dagoenez, idatzizko onespenik gabeko 
helbideratzeak ere onartu ohi dituzte bankuek eta aurrezki-kutxek, bezeroei gauzak errazteko. 

Adibide gisa, hona hemen komunikazio-konpainia batek prestaturiko helbideratze-dokumentua: 
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3.2.4.2 Zer egin dezakegu ordaindu nahi ez dugun errezibo bat helbideratzen badigute? 

Ordainketarekin ados egon ezean, 50 egun daude eragiketa deuseztatzeko. Erreziboa entitateari 
itzuli behar zaio, eta hark gure kontu korrontean sartu behar du berriro ordaindutako zenbatekoa; aldi 
berean, jakina, hornitzailearenetik kendu behar du. Horrek aparteko gastuak eragiten ditu, kobratzeko 
agindua eman duenak ordaindu beharrekoak. 

JARDUERAK 

Ulermena lantzeko galderak 

1. Noren ekimenez egiten da banku-helbideratzea, ordaindu behar duenaren ala kobratu behar 
duenaren ekimenez? 

2. Banku-helbideratze bidez ordaintzean, nork ordaindu behar ditu helbideratzeak sortutako 
gastuak? Eta ordaindu duenak atzera egiten badu, nork ordaindu behar ditu sortutako gastuak? 

3. Konparatu banku-transferentzia eta banku-helbideratzea, ordaindu behar duenaren eta kobratu 
behar duenaren ikuspuntuetatik: 

 ERANTZUKIZUNA EGOERAREN KONTROLA ERAGIKETAREN GASTUAK 

Transferentzia    

Helbideratzea    

 

3.2.5 Banku-txartela 

Gero eta gehiago erabiltzen da plastikozko dirua. Bankuek edo aurrezki kutxek komisio bat 
kobratzen dute, urtean, txartela erabili ahal izateagatik. Txartel horien bidez, baimena eman dakioke 
saltzaileari kontu korronte batetik kobra dezan, edo dirua atera daiteke kutxazain automatikoetatik. 

3.2.5.1 Zer motatako banku-txartelak daude? 
Bi txartel mota nagusi bereiz daitezke: 

• Zor-txartelak. Denda gehienetan erosketak egiteko balio izaten dute, bai eta kutxazain 
automatikoetatik dirua ateratzeko ere, baina ez dute krediturik ematen, hau da, dirua ateratzen 
edo erosketa ordaintzen den une berean deskontatzen da dagokion zenbatekoa kontu korrontetik, 
eta, ez badago saldo nahikorik, entitateak ez du uzten eragiketa egiten. 

• Kreditu-txartelak. Aurrekoek ez bezala, kreditua ematen dute. Erosketak egitean, zenbatekoa ez 
da berehala deskontatzen kontu korrontearen saldotik, baizik eta bezeroak eta bankuak 
adostutako datan. Berdin dio eragiketa egiten denean kontu korrontean dirua egon ala ez, 
entitateak erosteko kreditua ematen baitio bezeroari —entitatearekin adostutako kreditu-muga ez 
bada gainditzen, betiere—. Kutxazainetatik dirua ateratzeko ere kreditua ematen dute horrelako 
txartelek. Hilabete osoko erosketei eta kredituan egindako diru-ateratzeei dagozkien zenbatekoak 
apuntatu egiten dira, eta hitzartutako datan deskontatzen dira, denak batera, kontu korrontetik: 
adibidez, hurrengo hilaren 5ean. 
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Hori horrela da erosleari dagokionez, baina, saltzailearentzat, berdinak dira mota bietako txartelak, 
bankuak berehala sartzen baitu bere kontuan kobratu beharrekoa. Esan daiteke zor-txartelaren 
erabiltzaileak, txartelari esker, bere kontu korronteko diruarekin ordain ditzakeela erosketak, eta, kreditu-
txartelaren erabiltzaileari, berriz, bankuak dirua uzten diola ordainketak egin ditzan, eta adostutako datan 
kobratzen diola, dena batera. 

3.2.5.2 Nola egiten dira txartel bidezko salmentak? 

Farmazian, edozein dendatan bezala jokatu behar da txartel bidez kobratzeko. 

Lehenengo pausua da banku-entitate batekin akordio batera iristea. Entitateak ST (saltokiko 
terminal) bat ematen dio farmaziari, eta haren bidez kobratu ahal izango die bezeroei. Eragiketa 
bakoitzeko, komisioa kobratzen du entitateak, eta komisio horren zenbatekoa negoziatu beharko du 
farmaziako titularrak. 

Saltokiko terminala eskuratu ondoren, hau egin behar da bezero bati kobratzeko: 

• Salmentaren zenbateko osoa kalkulatu ondoren, bezeroari esan; hark, agian, txartelaz ordaindu 
nahi duela adieraziko du. 

• Txartela eta identifikazioa eskatu (nortasun-agiria), eta baieztatu txartela eman duena txartelaren 
titularra dela. 

• Banda magnetikoa STtik pasatu, edo, txartelak txipa badu, STak horretarako duen zirrikituan 
sartu. STak txartelaren datuak irakurriko ditu, eta zenbatekoa galdetuko du. 

• Zenbatekoa tekleatu, eta balidatu botoia sakatu. STak entitateari bidaltzen dizkio txartelaren 
datuak eta eskatutako zenbatekoa, telefono-linearen bidez. Entitateak datu horiek guztiak 
aztertzen ditu, eta erantzuna bidaltzen du. 

• Erantzuna baiezkoa bada, STak onarpen mezu bat erakutsi, eta tiketa inprimatzen du. Orduan, 
tiketa sinarazi behar zaio bezeroari. Baliteke STak PINa sartzeko eskatzea: horrela bada, STa 
eman behar zaio bezeroari, zenbakia teklea dezan; kasu horretan, ez zaio tiketa sinarazi behar. 
Makinak, ondoren, tiketaren kopia bat inprimatzea nahi dugun galdetzen du, eta baliozkotzeko 
botoia sakatu behar da. Sinatutako tiketa farmaziak gorde behar du —bezeroak PINa sartu badu, 
sinatu gabe badago ere, tiketa gorde egin behar da—, eta bigarren tiketa bezeroari eman behar 
zaio. 

• Erantzuna ezezkoa bada, ez-onartzearen arrazoia erakusten du STak. 

3.3 Ordainketa geroratua 

Ordainketa ez bada egiten erosketa egin den datatik egun gutxi batzuetara, ordainketa geroratua 
dela esaten da. 

Ordainketa geroratuan, erosleak eta saltzaileak adosten dute ordainketa osoa edo haren zati bat 
adostutako mugaegunean egitea. Adostutako epeak, normalean, hilabete ingurukoak edo luzeagoak 
izaten dira. 
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Horrelako eragiketetan, saltzaileak finantziazioa ematen dio erosleari, baina, gutxienez, adostutako 
datan kobratzea bermatzen duen dokumentu bat eskatzen dio. Horretarako dokumenturik erabilienak 
ordaindukoak eta kanbio-letrak dira. 

Saltzaile askok eskaintzen diete bezeroei erosketak finantzatzeko aukera, askotan, % 0ko interes-
tasarekin. Sarri, horrelakoak ez dira izaten benetako ordainketa geroratuak. Gertatzen dena hau izaten 
da: erosleak eragiketaren zenbateko osoagatiko kreditu bat eskatzen dio saltzaileak adostutako kreditu-
entitate bati, eta hark saltzaileari sartzen dio zenbateko hori —interesengatik kobratu beharrekoa 
deskontatu ondoren—. Askok pentsatzen dute epeka ordaintzeagatik errazago konponduko dituztela 
salgaiekin sor litezkeen arazoak, saltzaileak kobratzen jarraitu nahi badu, behintzat. Baina, 
horrelakoetan, ez da egia: saltzaileak eskura kobratu du kreditu-entitateak erosleari “utzitako” dirua, eta 
erosleak kreditu-entitatearekin dauka epeka ordaintzen ari den zorra. 

Ikus ditzagun, orain, ordainketa geroratua egiteko dokumentuak. 

3.3.1 Ordaindukoa 

Ordaindukoaren bitartez, pertsona batek —sinatzaileak— obligazioa adierazten du onuradunari edo 
haren ordezkoari zenbateko jakin bat egun jakin batean ordaintzeko. Txekearekin daukan 
desberdintasun nagusia da ordaintzeko obligazioa ez dela ikusteko unekoa, baizik eta ordaindukoan 
adierazten den mugaegunekoa. 

3.3.1.1 Zer pertsonak hartzen dute parte ordaindukoan? 
• Sinatzailea. Zenbateko bat ordaintzea hitzematen duena. 

• Hartzailea. Ordaindukoa idazten denean, ordainketa jaso behar duena. 

• Onuraduna. Hasieran, hartzailea bera izaten da onuraduna, baina, ordaindukoa endosatu egin 
daitekeenez, endosuaren bidez hartzen duena izango da onuraduna. 

3.3.1.2 Zein da ordaindukoaren edukia? 

Ordaindukoa norberak egin dezake, enpresako paper batean, baina, gaur egun, ohikoena da banku-
entitate batek emandako taloitegiak erabiltzea, txeketegien antzekoak. Horrelako dokumentuetan, datu 
hauek agertzen dira: 

1. Entitatea eta bulegoaren adierazpena. 

2. Kontu korrontearen datuak. 

3. Mugaeguna, hau da, noiztik ordaindu daitekeen. 

4. Zenbatekoa, zenbakiz adierazia. 

5. Hartzailearen izena. Ordaindukoetan, derrigorrezkoa da pertsona bat —fisikoa edo juridikoa— 
adieraztea. 

6. Zenbatekoa, letraz. Letraz eta zenbakiz adierazitako zenbatekoak bat ez badatoz, letraz 
adierazitakoa gailentzen da. 
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7. Igortze-lekua eta -data. 

8. Dokumentuaren beraren identifikazioa (taloitegiaren zenbakia eta taloiarena). 

9. Igorlearen sinadura. 

 

3.3.1.3 Nori ordaindu dakioke ordaindukoa? 

Txekeetan ez bezala, eramaile-modalitatea ez da onartzen ordaindukoetan; beraz, denak izendunak 
izaten dira. Hala ere, izendunen artean, hainbat modalitate daude: 

• Izenduna. Ordaindu behar zaionaren izena agertzen da, besterik gabe. 

• Izenduna, agindura. Ordaindukoan “agindura” idatziz gero, horrek esan nahi du endosatu egin 
daitekeela. Hala ere, inolako adierazpenik agertzen ez denean ere endosa daiteke. 

• Izenduna, ez-agindura. Ordaindukoan “ez-agindura” idatziz gero, horrek esan nahi du 
ordaindukoa ezin dela endosatu. 

• Zeharkatua. Txekeetan bezala, kontu korrontearen bidez kobratu behar da. Marren artean entitate 
baten izena adierazten bada, entitate horretako kontu korronte batean soilik kobra daiteke. 

3.3.1.4 Nola erabil daiteke ordaindukoa finantziazioa lortzeko? 

Ordainduko bat jasoz gero eta dirua epemuga baino lehenago behar izanez gero, aukera dago 
banku-entitate batengana joan eta ordaindukoa negoziatzeko. Bankuari endosatzen zaio ordaindukoa, 
eta hark dirua aurreratzeagatik kobratu behar dituen interesak eta komisioak kalkulatzen ditu, 
ordaindukoaren zenbatekoa ematen du —interesak eta komisioak deskontatuta, noski—, eta, epemuga 
heltzean, sinatzaileari kobratzen dio. 

3.3.2 Kanbio-letra 

Kanbio-letra saltzaileak —igorlea— igortzen dio bezeroari —igorria—, data jakin batean ordainduko 
duela bermatzeko. Saltzaileak prestatzen du dokumentua, paper tinbredun berezian, eta erosleari 
aurkezten dio onarpena sina dezan. Sinatzean, bezeroak adierazitako zenbatekoa adierazitako lekuan 
eta egunean —mugaeguna— ordaintzeko konpromisoa hartzen du. Normalean, banku-entitate bateko 
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kontu korronte batean ordaintzeko izaten da letra; entitate hori hartzailea da. Sistema hau epeka 
ordaintzeko erabiltzen da. 

Adibide batekin azalduko dugu: 

Farmazia batek ekipamendu berria eskatu du. Garrantzizko inbertsioa da, hornitzaileak ordaintzeko 
erraztasunak eman nahi dizkio farmaziari, eta hau proposatu dio: 

“Materialak bidali aurretik, zenbateko osoaren % 20 eskatuko dizuegu, fabrikatzen hasteko; 
materialak entregatzean, beste %20; eta gainerako %60ari dagokionez, hiru letra egingo dizkizugu, 
bakoitza zenbatekoaren % 20koa: bat hurrengo hilabetean ordaintzeko, bigarrena bi hilabete barru, eta 
hirugarrena hiru hilabete barru.”. 

Farmazialariak, eskaera egitean, % 20 ordaindu du transferentzia baten bidez; materialak entregatu 
eta instalatu ostean, % 20 gehiago ordaindu du txeke baten bidez; egun berean, hornitzaileak hiru letra 
aurkeztu dizkio farmazialariari, eta hark, aztertu ondoren, sinatu egin ditu. Letra bakoitzaren 
mugaegunean, farmazialariak letrari dagokion zenbatekoa sartu beharko du letran adierazitako kontu 
korrontean. 

 

 

3.3.2.1 Nola lor daiteke finantziazioa kanbio-letraren bidez? 

Ordaindukoekin gertatzen den bezala, kanbio-letrak ere endosa daitezke, eta, farmaziaren 
hornitzaileak dirua behar badu letra bakoitzaren mugaeguna baino lehenago, banku-entitate batengana 
joan daiteke, dirua aurreratzeko esanez. 

Bankuak, komisioa eta interesak deskontatu ondoren, dirua aurreratzen dio saltzaileari, eta kanbio-
letra aurkezten dio igorpen-hartzaileari —bezeroa—, mugaegunean ordain diezaion. 

 



 

 

 

 



 

 
LANBIDE EKIMENA 73 

FFAARRMMAAZZIIAA--AARRLLOOKKOO  BBIILLTTEEGGIIAAKK..  
IIZZAAKKIINNAAKK  BBIILLTTEEGGIIRRAATTZZEEAA  44  

 

4.1 Sarrera 

Farmazia eta parafarmazien zereginetako bat, eta, agian, garrantzitsuena, produktuak saltzea izaten 
da —medikamentuak, produktu sanitarioak, parafarmazia-produktuak eta beste batzuk—. Produktuak 
farmaziara —edo parafarmaziara— heltzen direnetik bezeroari dispentsatu edo saltzen zaizkion arte, 
biltegiratuta egon behar dute. Biltegiratze hori optimizatzeko, alderdi askori erreparatu behar zaie: 

Produktuaren kontserbazioa bermatu behar da. Ez du aldaketarik izan behar. 

Produktuak ez du denbora luzez egon behar biltegiratuta, finantza-kostuengatik eta gerta litezkeen 
iraungitzeagatiko galerengatik. 

Produktuak ahalik eta espazio txikiena hartu behar du biltegian. 

Produktua hartu nahi denean, erraz lokalizatzeko moduan egon behar du. 

Esan liteke farmazia eta parafarmaziako teknikariak lau establezimendu motatan lan egin 
dezakeela, nagusiki: farmazia-bulegoetan, ospitale-farmazietan, parafarmazietan eta handizkako 
saltegietan. Horietako bakoitzaren biltegiak eta han egiten den lanak bere ezaugarriak ditu. 
Biltegiratzearen alderdi batzuk antzekoak dira establezimendu mota guztietan; beste alderdi batzuek, 
ordea, establezimenduaren arabera, ezaugarri desberdinak dituzte. Unitate didaktiko honetan, 
biltegiratzearen alderdi bakoitza azaltzen hasten garenean, farmazia-bulegoari egingo diogu 
erreferentzia, eta, ondoren, behar izanez gero, gainontzeko biltegien berezitasunak azalduko ditugu  
—parafarmaziarenak, ospitale-farmaziarenak eta handizkako saltegiarenak—. 

4.2 Biltegiko giro-baldintzak 

Establezimendu mota edozein izanda ere, produktuen kontserbazioa bermatzeko lokaleko giro-
baldintzak kontrolatu behar dira. Hauek dira eraginik handiena duten aldagaiak: 

• Tenperatura. Tenperaturak erreakzio kimikoen abiadura baldintzatzen du: tenperatura baxuan, 
erreakzio kimikoak, medikamentuen degradazioarenak barne, geldoagoak izaten dira. Produktu 
asko, tenperatura egokian mantenduz gero, ondo kontserbatzen dira; baina tenperaturak balio 
jakin bat gainditzen badu, propietateak galtzen dituzte, eta baliteke azpiproduktu toxikoak sortzea 
ere. Kontuan izan produktu gehienak kontserbatzeko tenperatura egokia 20-22 ºC izaten dela. 
Beste produktu batzuk, berriz, azkar degradatzen dira giro-tenperaturan; produktu horiei 
termolabilak deritze. Horrelako produktuak biltegiratzeko, tenperatura baxua bermatzen duten 
sistemak behar dira. Produktu guztiek ez dute tenperatura bera behar, jakina, eta, horren arabera, 
hainbat mota bereiz daitezke: leku freskoan kontserbatzekoak, hoztuta kontserbatu beharrekoak 
eta izoztuta mantentzea behar dutenak. Zenbait produktu —intsulinak, adibidez—, hoztuta 
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kontserbatu behar diren arren, izoztuz gero, hondatu egiten dira; horregatik, produktuak 
hozkailuko apaletan jartzean, arreta jarri behar da hormarik uki ez dezaten —aparailuaren hozteko 
mekanismoa hormetan egoten baita—. Ikus dezagun kontserbazio-tenperaturaren arabera zer 
produktu mota dauden eta zein diren bakoitzaren kontserbazio-tenperaturak: 

 Giro-tenperatura. Tenperatura 15 ºC eta 30 ºC bitartean mantendu beharko litzateke. 
Tenperatura termostatoaren bidez mantendu badaiteke, 22 ºC-an jartzea gomendatzen da. 

 Leku freskoa. 8 ºC eta 15 ºC arteko tenperatura duen lekua. Kontrakorik adierazten ez bada, 
leku freskoan kontserbatu beharreko produktuak hozkailuan ere kontserba daitezke. 

 Hoztuta. Hozkailuan kontserbatzeko direnak. Tenperatura 2 ºC eta 8 ºC bitartean mantendu 
beharko litzateke. 

 Izoztuta. Izozkailua behar da horrelako produktuak kontserbatzeko. Normalean, -15 ºC-tik 
beherako tenperatura mantendu behar da. 

 Hona hemen zenbait medikamentu termolabilen zerrenda: 

  Printzipio aktiboa Farmaziako espezialitatea 
  Intsulina azkarra Humulina Regular 
  Glukagoia Glucagón Gen Hipokit 
  B hepatitisaren txertoa Engerix B 
  Tetanos-difteriaren txertoa TD Adultos Leti 
  Metil ergometrina Methergin 

• Hezetasuna. Produktu askoren bildukina erdiiragazkorra da, hau da, urak edo beste zenbait 
produktu kimikok bildukinaren materiala zeharka dezakete. Hori dela eta, airearen hezetasuna 
handia bada, bildukinaren barnealdera pasa daiteke, eta baliteke produktuaren propietate fisiko, 
kimiko, eta, askotan, farmakologikoak ere aldatzea; airea oso lehorra bada, ordea, produktuek 
berez duten hezetasuna gal dezakete, eta horrela ere hondatu egin daitezke. Haizearen 
hezetasuna neurtzeko, hezetasun erlatiboa erabiltzen da. Ez dago araututa zenbatekoa izan 
behar lukeen airearen hezetasunak medikamentuak biltegiratzeko, eta baldintza egokiak zehaztea 
establezimenduaren arduradunaren esku gelditzen da. Egia esan, airearen hezetasuna 
gorabehera, hormetatik edo zorutik hartutako hezetasunak hondatzen du produktu gehien; beraz, 
produktuak kokatzean, ziurtatu behar da ez dutela ukitzen horma edo zorua. Hain zuzen, 
zoruarekin gutxienez 20 cm-ko tartea duten apal edo oholtzetan ipini behar dira. 

• Eguzki-argia. Eguzki-argiak medikamentu askoren degradazio-prozesua azkartzen du; beraz, 
komeni da biltegiratzeko lekuari eguzkiaren argiak ez ematea eta produktuak jatorrizko 
bildukinetan mantentzea. Halaber, produktu batzuk fotosentikorrak direnez —argiak kalte egiten 
die—,bereziki babestu behar dira, horma opakoak dituzten tiradera edo altzari itxietan gordez. 
Arreta berezia jarri behar da unitate-dosiaren sistema erabiliz gero; jatorrizko blisterrean mantendu 
ezin bada, argitik babesteko egokiak diren materialak erabili behar dira. 
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 Hona hemen zenbait medikamentu fotosentikorren zerrenda 

  Printzipio aktiboa Izen komertziala Gordetzeko era 
  Adrenalina Adrenalina Topazioa 
  Aminofilina Eufilina venosa Gardena 
  Atropina Atropina Topazioa 
  Biperidenoa Akineton Gardena 
  Klorhexidina Hibimax Opakua 
  Klorpromazina  Largactil Gardena 
  Diazepana Diazepan Topazioa 
  Diklofenakoa Diclofenaco Topazioa 
  Fluoreszeina  Fluoresceína Colircusi Zeharrargia 
  Furosemida Furosemida Topazioa 
  Haloperidola Haloperidol Topazioa 
  Levomepromazina Sinogan Topazioa 
  Metil ergometrina Methergin Topazioa 
  Metoklopramida Primperan Gardena 
  Midazolama Dormicum Gardena 
  Naloxona Naloxone Topazioa 
  Morfina Morfina Topazioa 
  Salbutamola Ventolin Gardena 

4.2.1 Nola kontrolatu behar dira biltegiaren giro-baldintzak? Giro-baldintzen kontrola eta 
erregistroa 

Biltegietako baldintzen kontrola eta erregistroa egin behar dira medikamentuak biltegiratzen diren 
edozein establezimendutan. Kontrol hori eramateko lehen pausoa da kontrolatu beharreko aldagaiak 
aukeratzea. 

• Aldagai horiek neurtzeko prozedura ezarri. Horretarako, hau egin behar da: 

 Erabili behar diren tresnak/gailuak aukeratu. 

 Tresna horien erabilpeneko eta mantentze-lanetako prozedurak idatzi. 

 Neurketak nork egin behar dituen erabaki. 

 Neurketak noiz egin behar diren erabaki. 

• Neurketen emaitzak erregistratzeko sistema ezarri. Horretarako, eredu bat diseinatu behar da. 

• Aukeratutako aldagaien erreferentzia-balioak aukeratu. Neurketak erreferentzia-tartearen barruan 
daudenean, ez da ezer berezirik egin behar; neurketaren bat erreferentzia-balioetatik aldentzen 
bada, ordea, zuzentze-neurriak hartu behar dira. 

• Neurketak erreferentzia-balioetatik aldentzen direnean hartu beharreko zuzentze-neurriak definitu. 
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Biltegiko giro-baldintzei erreparatuta, egunero neurtu behar dira tenperatura eta hezetasuna, 
horretarako sortutako prozedurari jarraituz; neurketetako emaitzak erregistro-orrian idatzi, orria sinatu, 
eta gorde egin behar da. 

Hozkailuaren kasuan, erregistro jarraitua egiten duen sistema bat ezarri behar da, edo, gutxienez, 
eguneroko tenperatura maximo eta minimoa jasotzen duen sistema bat. 

Hona hemen lehen mailako arretako zerbitzu batek hozkailuaren tenperatura erregistratzeko 
prestatu duen eredua. 

 

JARDUERAK 

Ikus farmazietako kalitate-sistemei buruzko dekretua. 

4.3 Biltegiaren antolaketa 

4.3.1 Nola antolatu behar da farmazia-bulegoaren biltegia? 

Farmazia-bulegoa oso denda mota berezia da. Zerbitzu publiko izaera du, eta haren 
betebeharretako bat da bezeroei errezetatutako medikamentuak ematea. Espainian, milaka espezialitate 
daude salgai, eta medikuek edozein errezetatu dezakete; hori dela eta, farmaziak erreferentzia kopuru 
oso handia eduki behar du, nahiz eta, askotan, urtean zehar, produktu askoren oso unitate gutxi saldu. 
Horrek biltegiratze-sistema berezi bat ezartzera behartzen gaitu. Beste alde batetik, zenbait produktutan 
erosketa-preziorik onenak lortzeko, komeni izaten da kantitate handiak erostea, eta produktu horiek 
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beste modu batean biltegiratu behar dira. Azkenik, ohikoa izaten da parafarmaziako produktu askotako 
izakin guztiak farmaziako publikoarentzako gunean jartzea, bezeroen eskura —horrela, bulkadaz erostea 
errazten da—. 

4.3.1.1 Botikak berehala emateko biltegia 

Lehen aipatu dugu farmazia-bulegoak erreferentzia kopuru oso handia eduki behar duela bezeroen 
eskaerari erantzuteko. Produktu horien guztien unitate gutxi batzuk kokatzen dira botikak berehala 
emateko biltegian. Bezeroek eskatutako produktuak modu azkarrenean ematea du helburu nagusi. 
Normalean, erakusmahaitik hurbil egoten da, farmaziako langileak erraz heltzeko, baina bezeroak sartu 
ezin diren gunean. Gune horretan kokatzen dira —ordena jakin eta zorrotz bati jarraituz— egun batean 
(edo goiz edo arratsalde batean) ematea espero daitekeen medikamentu edo beste produktu batzuen 
unitate kopurua. 

Halaber, dispentsatzeko biltegian kokatzen diren produktu gehienak medikamentuak izaten; hala 
ere, beste hainbat motatako produktuak ere egon daitezke: konpresio-galtzerdiak, esparatrapuak… 

4.3.1.1.a Instalazioak eta altzariak 

Botikak berehala emateko biltegian, produktu guztiek langileen eskura egon behar dute; horregatik, 
ohikoa izaten da maizen ematen direnak erakusmahaiaren beraren tiraderetan jartzea, eta, gainerakoak, 
berriz, hortik hurbil kokatutako apalategi edo tiradera-altzarietan. 

Gaur egun gehien erabiltzen den sistema tiradera-altzariena da. 
Tiraderak egitura modularreko altzarietan kokatzen dira. Farmazia 
bakoitzaren ezaugarrietara egokitzeko, hainbat zabalera eta 
sakoneratako moduluak daude, eta, bakoitzean, hainbat altueratako 
tiraderak jar daitezke. Tiraderek egitura sendoa eta ixteko sistema 
automatikoa izaten dute; kanpotik errotulatzeko sistema ere izaten 
dute, eta barruko antolakuntza-sistema malgua —luzerako eta 
zeharkako bereizgailuen bidez, hutsuneak egokitzen dira 
medikamentuen bildukinen neurrira—. 

 

Altzariak altuak badira, goiko aldean —langilearen aurpegitik gora—, 
egitura bertikaleko apaldun tiraderak jarri ohi dira. Horrelako tiraderetan, 
langileak alboetatik ikus dezake zer dagoen, eta erraz har ditzake 
produktuak. Altuera horretan tiradera arruntak erabiliko balira, langileek 
eskailera batera igo beharko lukete produktuak ikusi eta hartzeko. 

 
Azalera txikiko farmazia batzuetan, apalategi mugikorrak erabiltzen dituzte. 

Sistema horri esker, espazioa hobeto aprobetxatzen da. Pentsa tiradera-altzarien 
kasuan produktuak gordetzeko erabiltzen den espazioa besteko espazio librea 
behar dela altzariaren aurreko aldean —tiraderak zabaldu nahi izanez gero, 
behintzat—. Apalategi mugikorren kasuan, berriz, espazio libre txikiagoa behar da: 
apaletara heltzeko, langileak espazio librea behar du, baina ez da beharrezkoa 
bloke bakoitzera heltzeko espazio librea uztea; izan ere, blokeak mugituz, 
sartzeko espazioa blokez bloke mugi daiteke. 
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Azken urteotan, farmaziarako robotak jartzen hasi dira. Horrela, langileak produktuaren kodeak 
sartzen ditu, eta robotak produktuak topatu, eta langilearen eskura jartzen ditu. Gaur-gaurkoz, oso 
garestiak dira; horregatik, farmazia gehienetan ez dago horrelakorik. Hori bai, espazio gutxi duten 
farmazietan eta mugimendu handiko farmazia batzuetan hasi dira erabiltzen. 

 

4.3.1.1.b Produktuak ordenatzeko irizpideak 

Farmazian, berebiziko garrantzia du langile guztiek jakitea zein den produktu bakoitzaren lekua. 
Biltegiaren antolaketa ondo ezagutu ezean, denbora asko galtzen da hara-hona: batzuetan, produktuen 
unitate gehiago ekarri ondoren, produktu bat eskuetan hartu, eta haren lekua bilatzen; beste batzuetan, 
berriz, produktuak eman behar direnean, apal edo tiraderetan produktua bilatzen. Gainera, produktu bat 
bere lekutik kanpo utziz gero, bezeroari eman behar dionak ez du topatuko, eta denbora galduko du bila; 
edo, bestela, okerreko lekuan geratuko da, eta iraungitze-data helduko zaio, eta, bien bitartean, bezeroei 
produktu beraren unitate berriagoak emango zaizkie. 

Ikus ditzagun, beraz, produktuak —bereziki medikamentuak— ordenatzeko farmazian erabil 
daitezkeen zenbait irizpide. 

• Irizpide alfabetikoa. Abantaila bat dauka: edozeinek uler dezake. Hala ere, irizpide alfabetiko hutsa 
erabiliz, espazioa ez da aprobetxatzen behar bezain ondo, oso tamaina desberdineko produktuei 
elkarren ondoan egotea egokitu baitakieke. 

• Irizpide mistoak. Ohikoagoa izaten da biltegia beste irizpideren baten arabera hainbat gunetan 
zatitzea, eta, bakoitzaren barruan, irizpide alfabetikoa erabiltzea. Beste irizpide batzuk posible badira 
ere, hauek dira farmazietan gehien erabiltzen direnak: 

 Forma farmazeutikoaren arabera. Biltegian, hainbat azpiatal bereizten dira, forma 
farmazeutikoaren arabera. Normalean, aho-bideko forma likidoak —lagun artean xarabeak 
deritzenak— altuera handiko tiradera edo apaletan ipintzen dira, ontziak nahiko altuak izaten 
direlako eta bertikalean gorde behar direlako. Aho-bideko forma solidoak —mota guztietako 
pilulak— tiradera zapalagoetan gordetzen dira, bildukinak txikiagoak baitira, eta, espazioa 
aprobetxatzeko, edozein posiziotan gorde baitaitezke. Hainbat forma farmazeutiko bereizita 
koka daitezke: kolirioak, supositorioak, pomadak… Batzuetan, oso forma desberdinak 
elkartzen dira azpiatal berean, ontziek antzeko tamaina badute —adibidez, aho bideko forma 
likidoak sobreekin batera koka daitezke—. Azkenik, azpiatal bakoitzaren barruan, alfabetikoki 
ordenatzen dira medikamentuak. 
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 Medikamentuak emateko maiztasunaren arabera. Oso praktikoa izan daiteke maizen ematen 
diren medikamentuak langileak egoten diren lekutik hurbilen kokatzea, adibidez, 
erakusmahaiko tiraderetan. 

 Emateko baldintzen arabera. Badaude medikamentuak ikuskaritzaren oniritzia behar dutenak. 
Beraz, deskuiduak ekiditeko, medikamentu horiek aparteko tiraderetan gorde daitezke, hala, 
eman behar direnean, gogoan izateko zigilua behar dutenetarikoak direla. 

Aipatutako irizpideak hainbat modutan konbina daitezke. Hau da, gutxi gorabehera, sistemarik 
erabiliena: erakusmahaian, maizen ematen diren produktuak kokatzen dira; eta botikak berehala 
emateko biltegi orokorrean, gainerako medikamentuak, forma farmazeutikoaren arabera azpiataletan 
sailkatuta, eta azpiatal bakoitza alfabetikoki ordenatuta. 

4.3.1.2 Produktuen bigarren biltegia 

Bigarren biltegian kokatzen dira, besteak beste, kantitate handian erositako produktuak. Farmaziako 
atal hau da edozein negoziotako biltegien antzik handiena duena. 

Zergatik deitzen zaio bigarren biltegia? Normalean, bigarren biltegian dauden produktuetako unitate 
batzuk botikak berehala emateko biltegian ere egoten dira, bezeroei bertatik emateko. Hango unitateak 
agortzen direnean, bigarren biltegiko produktuak ekartzen dira. 

4.3.1.2.a Instalazio eta altzariak 

Bigarren biltegia, normalean, bezeroek ikusten ez duten farmaziako gunean kokatzen da; gainera, 
biltegi horren helburua produktuak gordetzea izaten da, ahalik eta modurik eraginkorrenean, eta 
langileentzat ahalik eta modu erosoenean. Horregatik, altzariak aukeratzean, praktikotasunak nagusitu 
behar du estetikaren aurretik. 

Bigarren biltegian produktuak gordetzeko gehien erabiltzen den altzari mota apalategia da, ahal 
izanez gero, apalen altuera erregulatzeko aukera ematen duena. Horrela, produktuen bilgarrien edo 
haiek dakarten bilgarri komertzialaren neurrira egokitu daiteke apalen altuera. 

4.3.1.3 Erakusketa-biltegia 

Farmazian, beste denda askotan bezala, hainbat produktu bezeroentzako gunean egoten dira, 
bezeroek ikusteko, eta, askotan, hartzeko moduan. Berezko biltegia ez bada ere, esan liteke produktuak 
erakusteko eta, aldi berean, gordetzeko balio duela. Izan ere, farmaziako produktu asko bertan baino ez 
dira gordetzen. Horregatik deitzen zaio biltegia, erakusketa-biltegia, hain zuzen. 

4.3.1.3.a Ekipamendua eta altzariak 

Erakusketa-biltegiko ekipamenduaz labur hitz egingo dugu, bigarren ikasturteko Produktuen 
antolamendua eta salmenta modulu profesionalaren gaia baita. Hala ere, ideia batzuk azalduko ditugu. 
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Farmaziako atal honetan —erakusketa-biltegian— diseinuak eta estetikak garrantzi handia dute, 
bezeroa bat-bateko erosketa egitera bultzatzeko helburua baitute, besteak beste. Altzari hauek 
erabiltzen dira gehien: 

• Gondolak. Zoruan kokatzen dira, publikoarentzako gunearen erdialdean. Normalean, apalak edo 
beste zerbait izaten dute, produktuak jartzeko. 

 

Gondoletan, produktuak bezeroentzat eskuragarri egoten dira 

• Beira-arasak. Beirazko ateak dituzten altzari bereziak dira, barruko produktuak ikusteko aukera 
ematen dutenak. Produktuak hartzeko, atea zabaldu behar da, eta, horregatik, ez dira sistemarik 
eraginkorrena bat-bateko erosketa bultzatzeko. Hala ere, arrazoi bera dela eta, lapurretak egitea 
zailagoa da. 

• Hormako altzariak. Hormetan kokatzen dira, eta 
produktuak jartzeko sistemaren bat edukitzen dute: 
hagaxkak, apalak eta abar. 

 

Farmazia bateko hormako altzaria:, 
ezkerraldean, apalak ditu, eta, 

eskuinaldean, hagaxkak. 

• Erakusmahaiak. Mahai-itxura dute. Dendako diru-kutxa 
eta ordenagailua horrelako batean kokatzen dira beti. 
Produktuak erakusteko ere erabil daitezke; askotan, 
farmazian hainbat produktu-familia egoten dira, eta, 
horietako bakoitza kudeatzeko, erakusmahai bat egoten 
da —langileek erakusmahai hori erabiltzen dute familia 
horretako produkturen bat behar duten bezeroei arreta 
emateko—. Bat-bateko erosketa bultzatzeko, produktu 
batzuk diru-kutxa duen erakusmahaiaren gainean jartzen 
dira, bezeroek bertatik derrigorrez pasatu behar dutenez, 
amua jartzeko tokirik onenetariko bat baita. 

 

Erakusmahai hau optikako familiako 
produktuez arduratzeko da. 
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4.3.1.3.b Erakusketa-biltegiaren antolaera 

Erakusketa-biltegia publikoarentzako gunean kokatzen da, eta bezeroak berak produktua aurkitzea 
eta hartzea da gune hori jartzearen helburua. Horregatik, oso garrantzitsua da antolaera ulertzeko 
erraza, eta aldi berean, erakargarria izatea. 

Nola antolatu behar dira erakusketa-biltegiko produktuak? Irtenbide bakarra ez dagoen arren, bi 
irizpide erabiltzen dira nagusiki: 

• Sailkapen funtzionala. Produktuak beren 
funtzioagatik sailkatzen dira; horrela, bezeroari 
erraztu egiten zaio nahi duen produktua topatzea. 
Produktuak honela sailka daitezke: 
dermofarmaziako produktuak, aho-hortzetako 
higiene-produktuak, umeentzako elikagaiak, 
helduentzako elikagaiak, sendabelarrak, 
haurrentzako produktuak, manikura- eta pedikura-
produktuak, preserbatiboak eta arlo horretakoak… 
Kategoria bakoitzean, azpikategoriak ere egin 
daitezke; adibidez, aho-hortzetako higiene-
produktuen artean, eskuilak, eskuila elektrikoak, 
kolutorioak, dentifrikoak eta abar. 

 

Umeentzako elikagaien atalean, hornitzaileek 
emandako erakustokietan jar daitezke 

produktuak 

• Marka edo hornitzailearen araberako 
sailkapena. Marka edo hornitzaile bereko 
produktuak elkarrekin kokatzen dira. Sailkapen-
mota honek abantaila handiak ditu estetikaren 
aldetik: marka bereko produktuak elkarrekin 
kokatzeak erakargarriago egiten ditu. Horregatik, 
hain zuzen, eskaintzen dituzte hornitzaile askok 
beren markako produktuak kokatzeko erakustoki 
bereziak. 

Erakusketa-biltegiaren antolaeran, hainbat eratan konbina daitezke bi sailkapen horiek. Ohikoena 
izaten da, irizpide funtzionalaren arabera, produktu-familia bakoitzeko atal bat definitzea; hala ere, 
familia horien barruan, beste azpiantolaketa bat egin behar da. Horretarako, aukera ugari daude, 
farmazialari bakoitzak bere egikera dauka. 

Hala ere, oinarrizko bi aukera daude, funtsean: bata, helburu jakin bateko marka guztietako 
produktuak elkarrekin kokatzea —adibidez: dermofarmaziako produktuak sailkatzean, marka guztietako 
larruazala hidratatzeko kremak elkarrekin, marka guztietako larruazaleko ildoen aurkako kremak 
elkarrekin, marka guztietako zelulitisaren aurkako kremak elkarrekin...—; eta, bestea, marka bateko 
produktu guztiak elkarrekin kokatzea. 

Zer aukera komeni den erabakitzeko, kontuan hartu behar da farmaziako altzariak zein hornitzaileek 
emandakoak erabil daitezkeela. Batzuen eta besteen egiturak eta norberaren gustuak baldintzatzen du 
farmaziako erakusketa-biltegiaren antolaera. 
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4.3.2 Parafarmaziako biltegien antolaera 

Parafarmazietan, ez da medikamenturik saltzen, eta, ondorioz, erabiltzen den erreferentzia kopurua 
askoz txikiagoa izaten da farmazia-bulegoetan baino. Ez da egoten botikak berehala emateko biltegirik, 
eta esan daiteke produkturik gehienak erakusketa-biltegian egoten direla. Hala ere, asko saltzen diren 
produktu batzuen stock handia eduki daiteke bigarren biltegiko gunean. 

4.3.3 Ospitale-farmazien biltegiak 

Ospitale-farmaziako biltegia da medikamentuak, lehengaiak edo farmazialari baten 
erantzukizunaren pean kontserbatu edo zaindu beharreko edozein merkantzia gordetzeko espazio 
fisikoa. 

Ospitale-farmaziako biltegian, medikamentuak kantitate handian maneiatzen dira, bertan gordetzen 
baitira ospitaleko zerbitzuetara bidali beharrekoak. Horregatik, benetako biltegi-izaera duela esan 
daiteke. 

4.3.3.1 Ospitale-farmaziako biltegiaren espazioaren antolaera 

Espazio horretan, zenbait gune bereizi behar dira: 

• Merkantzien sarrera. Bertatik sartzen dira produktuak farmazia-zerbitzuan. Komeni izaten da 
kanpoaldearekin, eta, aldi berean, biltegiko gainerako guneekin, komunikazio ona izatea. 

• Harrera-gunea. Bertan egiten dira zenbait lan, besteak beste, albaranak egiaztatu, produktuen 
egoera konprobatu, eta sailkatu, ondoren, zein bere lekura eramateko. 

• Biltegiratzeko gunea. Zenbait sail bereiz daitezke: 

 Biltegi orokorra 

 Espezialitate farmazeutikoen biltegia. Espezialitateen barruan, bereiz daitezke: 

 Berezko espezialitate farmazeutikoak. Horien barruan, jatorrizko ontzietan daudenak 
eta unitate-dosietan bereizitakoak. 

 Produktu dietetikoak. 

 Erradiologia-kontrasteak. 

 Saiakuntza klinikoetarako medikamentuak. 

 Modu anbulatorioan emateko medikamentuak. 

 Antidotoak. 

 Bolumen handiko espezialitate farmazeutikoen biltegia. Bolumen handiko espezialitate 
farmazeutikoak dira 100 ml-ko edo gehiagoko ontzietan aurkezten direnak, serumak 
deritzenak. Biltegiratzeko espazio handia behar dute. Atal honetan, hau izaten da, 
eskuarki: 

 Soluzio parenteralak. 

 Dialisi-likidoak. 

 Soluzio antiseptikoak. 



Farmazietako Administrazio Prozedurak eta Izakinen Kontrola 
 

 
LANBIDE EKIMENA 83 

 Lehengaien eta ontziratze-materialen biltegia. Bertan gordetzen dira farmakoteknia-arloan 
erabili beharreko materialak: lehengaiak, mota guztietako ontziak, tapoiak, etiketak eta 
abar. Horiek guztiek, araudiz, medikamentu arruntetatik bereizita egon behar dute. 

 Biltegi bereziak. Produktu askok biltegiratze-baldintza bereziak eskatzen dituzte. Baldintza 
horiek betetzen dituzten hainbat gune bereizi behar dira horretarako. 

 Produktu sukoien biltegia. Ospitaleko farmazia-zerbitzuan, hainbat produktu sukoi egon 
daitezke. Besteak beste, alkoholak, eterrak, kolodioia, inhalatzeko anestesikoak eta 
laborategiko beste disolbatzaile batzuk aipa daitezke. Farmazia-zerbitzuan hotz-ganbera 
badago, bertan gorde daitezke produktu horiek. Produktu sukoien kantitatea handia bada, 
segurtasuneko armairu homologatuak erabili behar dira, behinik behin. Armairu horiek 
metalezkoak izaten dira, eta bermatu behar dute gai direla sua denbora-tarte jakin batean 
jasateko. Ospitaleko produktu sukoien kantitatea nahiko handia bada, material sukoien 
gordetegia eraiki daiteke. Gordetegiak porlanezko hormak izan behar lituzke, eta sabai 
arina, eztandaren bat gertatuz gero, hedatze-uhina gorantz bideratzeko. Tenperatura 
12 ºC eta 15 ºC bitartean mantendu behar litzateke. 

 Produktu termolabilen biltegia. Hozkailu industrialak edo hozte-ganberak erabili behar 
lirateke. 

 Medikamentu estupefazienteen biltegia. Ez da eskatzen kutxa gotorra izatea, baina, 
gutxienez, segurtasun-sarraila duen metalezko armairua eskatzen da. Horretarako, gela 
txiki batek ere balio dezake, segurtasun-atea baldin badu. 

 Erradiofarmakoen biltegia. Mota horretako farmakoak gordetzeko, neurri oso bereziak 
eskatzen dira, eta, ahal dela, farmazia-zerbitzutik kanpo gordetzea komeni da. 

 Sendagasen biltegia. Sendagasak gordetzeko ere baldintza bereziak eskatzen dira, eta 
haientzako biltegi berezia egoten da ospitaleen kanpoaldean. 

 Material esterilaren biltegia. Material esterila eta sendatze-materiala farmazia-zerbitzuak 
kudeatzen baditu, biltegi berezia beharko du. Biltegi horrek asepsia mantentzen 
laguntzeko hainbat baldintza bete behar ditu; adibidez, garbiketa modu berezian egin 
behar da, eta baimendutako langileak soilik sar daitezke biltegira, jantzi bereziekin. 
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5.1 Sarrera 

Farmazia-arloan lan egiten duten enpresen helburua da publikoari hainbat zerbitzu eskaintzea, 
baina, horietako batzuek, enpresa pribatuak diren aldetik, dirua ere irabazi behar dute. Horrela bada, 
farmazia-bulegoek, handizkako saltegiek, parafarmaziek edo ospitale pribatuetako farmazia-zerbitzuek 
negozio errentagarriak izatea dute helburu. Ospitale publikoetako farmazia-zerbitzuek, berriz, dirua 
irabazi ez, baina diru publikoarekin ahalik eta zerbitzurik onena eskaintzeko obligazioa dute. 

Farmazia-bulegoak interes publikoko establezimendu pribatuak dira; beraz, publikoari ahalik eta 
zerbitzurik onena eskaintzea dute helburu nagusi. Alde horretatik, ideala izango litzateke bezeroek 
eskatutako edozein produktu berehala eman ahal izatea, baina, hori lortzeko, farmazia-bulegoek milaka 
eta milaka erreferentziaren izakinak izan beharko lituzkete, eta hori negozioaren errentagarritasunaren 
kontrakoa izango litzateke. Hala bada, farmazia-bulegoek errentagarritasunaren eta zerbitzuaren arteko 
oreka lortu behar dute. 

Errentagarritasuna lortzeko, bi kontu zaindu behar dira bereziki: erosketen kudeaketa zuzena egitea 
eta produktuak saltzeko teknikak egoki aplikatzea. Unitate honetan, errentagarritasuna hobetzeko nola 
erosi ikasiko dugu. Bigarren ikasturteko Produktuen antolamendua eta salmenta moduluan ikasiko duzue 
nola saldu. 

Has gaitezen, bada, aztertzen nola lortu errentagarritasunik handiena erosketa-politika zuzena 
aplikatuz. 

5.2 Stockaren kontzeptua 

5.2.1 Zer da stocka? 

“Stock” hitzak izakinen multzoa adierazten du, hau da, enpresan dauden produktuak, saltzeko edo 
erabiltzeko helburuarekin. Kontzeptua orokorra izan daiteke —enpresan dauden produktu guztien 
multzoa—, edo produktu bakoitzari dagokiona —produktu bakoitzeko zenbat unitate dauden—. 

Farmazia-arloko establezimenduetan, hau lortu behar da: produktuen stock-maila ahalik eta txikiena 
izatea, baina stock-hausturarik gertatu gabe. 
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5.2.2 Zer da stock-haustura? 

Produktuak beharrezkoak dira enpresaren jarduerarako. Produktu bateko izakinik gabe geratuz 
gero, produktu horren stock-haustura gertatu dela esaten da. 

Stock-hausturak zerbitzuaren kalitatearen kalterako dira beti. Farmazia-bulegoan stock-hausturak 
ugariak badira, falta ugari izango dira bezeroen aurrean, eta horrek, salmentak galtzea ez ezik, 
establezimenduaren ospea kaltetzea dakar. Galdutako salmentengatik kobratu gabeko dirua baino askoz 
larriagoa da azken alderdi hori. 

Ospitaleko farmazia-zerbitzuetan, askoz larriagoa izan daiteke stock-haustura. Produktu batzuen 
stock-haustura gertatuko balitz, ospitaleak ezingo luke eskaini bere zerbitzua. Imajinatu anestesikorik 
gabe geratzen direla ospitalean: ezingo lukete ebakuntzarik egin, esaterako. 

Handizkako saltegien edo laborategi fabrikatzaileen kasuan ere oso garrantzitsua da stock-
hausturarik ez gertatzea. Izan ere, establezimendu horiek legez dute hornikuntza bermatzeko obligazioa. 

JARDUERAK 

Ulermena lantzeko galderak 

1. Esan esaldi hauek zuzenak edo okerrak diren, eta, okerrak badira, azaldu zergatik: 

a) Farmazia-bulegoak establezimendu pribatuak dira, eta, ondorioz, errentagarriak izatea dute 
helburu nagusi. 

b) Erosketa-politika egokia da farmazia-bulegoa errentagarriago egiteko bide bakarra. 

c) Stocka da biltegiratutako produktu baten kantitate handia. Kantitate txikia bada, ez dugu stocktzat 
jotzen. 

d) Stock-haustura hau da: ezustekoren baten ondorioz, biltegian dauden produktuak baliorik gabe 
geratzea. 

2. Azaldu stock-hausturaren ondorio txarrak. 

STOCKAREN 
KUDEAKETAREN 

HELBURUA 

IZAKINAK AHALIK ETA 
TXIKIENAK IZATEA 

BEZEROARI ESKATZEN 
DUENA EMANGO 

DIOGULA BERMATUZ 
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5.3 Erosketen kudeaketa (1): noiz egin erosketak? 

Eskaeren kudeaketaren helburua da ahalik eta zerbitzu onena eskaintzea, stock-hausturarik gabe, 
eta ahalik eta kostu txikienarekin. Lehen esan dugunez, stock-hausturak oso egoera kaltegarria sortzen 
dio enpresari, eta ez bakarrik ikuspuntu ekonomikotik, publikoari eman beharreko zerbitzuaren 
ikuspuntutik ere kaltetzen baitu. Aipatutako kalteak ekiditeko, badaude zenbait teknika stock-hausturarik 
gerta ez dadin lagungarri direnak. 

Oro har, eta salbuespenak salbuespen, stock-hausturarik ez gertatzeko, bi eratako politikak erabil 
daitezke establezimenduetan: produktuak saldu ahala gehiago ekartzea (kantitate txikiak eduki, eta, 
gastatu ahala, ordezkatzen joan) eta eskaera handiak egitea (aldi bakoitzeko eskaera handiak egin, 
erositako multzotik kontsumitu, ia agortu arte, eta, orduan, eskabide berria egin). 

Badaude, hala ere, ezaugarri bereziak dituzten produktuak, eta bestelako politika eskatzen dutenak. 
Adibidez, produktu batzuk urtaro batzuetan bakarrik saltzen dira ia —eguzki babeserako produktuak uda 
aldean saltzen dira, batez ere; ezpainak babestekoak, negu aldean…—. Produktu horien denboraldiko 
eskaera egin daiteke, denboraldia hasi aurretik salmenten aurreikuspena eginez gero. 

 

Urtaro jakin batzuetan saltzen diren produktuak. Taulak produktu batzuen azken 12 hilabeteetako salmentak 
erakusten ditu. Erreparatu ezpainetarako babesa irailetik otsailera arte saldu dela batik bat, eta, eguzki-babeserako 

produktu gehienak, maiatza eta uztaila bitartean. 

5.3.1 Produktuak saldu ahala gehiago ekartzea 

Sistema honen helburua da produktuen stocka aldez aurretik erabakitako mailan mantentzea. 
Lehenik, erabaki behar da produktu bakoitzaren zenbat unitate eduki nahi diren. Stock hori 
establezimendura ekartzen da, eta, hortik aurrera, produktu baten unitate bat saltzen den bakoitzean, 
beste bat eskatzen zaio hornitzaileari, saldutakoa ordezkatzeko. Farmazien kudeaketarako programa 
informatikoek aukera eman ohi dute eskabide-proposamena sortzeko egunean zehar saldutako produktu 
guztiekin. Horrela, handizkako saltegiaren hurrengo banaketan ekarriko dituzte produktuak, eta produktu 
guztien stock-maila lehengoratu egingo da. 

5.3.1.1 Lana aurrezteko metodo bat: gehienezko eta gutxieneko stockak 

Azaldu berri dugun sistema oso erraza da ulertzeko eta aurrera eramateko, baina ez du lana 
optimizatzen. Eguneroko eskabideek lerro asko izaten dituzte, eta horietako gehienak unitate bat edo 
bikoak izaten dira. Horrek lan handia ematen dio, alde batetik, hornitzaileari, eskabidea prestatzeko, eta, 
bestetik, farmaziako langileei, merkantzien harrera egiteko eta produktuak botikak berehala emateko 
biltegian kokatzeko. 
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Produktuak saldu ahala berriak ekartzeko eskabide baten albarana.  
Lerro gehienek unitate bat edo biko eskaera dute. 

Lana sinplifikatzeko, saldutako unitate bakoitza berehala ordezkatu beharrean, kopuru minimo bat 
saldu arte itxaron daiteke, eta, hala, unitate gehiagoko eskaera gutxiago egitea lor daiteke. Argi dago lan 
gutxiago ematen duela hamar unitateko bi eskaera egiteak bi unitateko hamar eskaera egiteak baino. 
Hornitzaile batzuek argi daukate hori, eta hobariak edo deskontuak eskaintzen dituzte eskaerak 
bateratzeagatik: adibidez, batzuetan, produktuen unitate gehiago ekartzeko eskabidean gutxienez bost 
unitateko 15 lerro edo gehiago badaude, deskontua eskaintzen dute. 

Hori lortzeko, produktu bakoitzeko gehienezko stocka eta gutxieneko stocka zehaztu behar dira. 

• Gehienezko stocka. Biltegiratuta eduki daitekeen artikulu baten gehienezko kopurua da. 
Produktuak saldu ahala gehiago ekarri behar izanez gero, gehienezko stocka erabakitzeko, bi 
alderdiri erreparatzen zaie eskuarki: egun batean saltzea aurreikusten den unitate-kopurua eta 
botikak berehala emateko biltegiko espazio librea. 
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• Gutxieneko stocka. Biltegian eduki nahi den artikulu baten kopuru minimoa da. Maila horretara 
heltzean, produktua eskatu egin behar da. 

Gehienezko eta gutxieneko stockak zenbatekoak izan behar duten erabaki ondoren, prozedura hau 
erabili behar da: saldutako produktuen unitate gehiago ekarri ondoren, izakinek gehienezko stock-
mailara iritsi behar dute. Ondoren, saldutako unitate oro ez da berehala ordezten; horren ordez, stocka 
gastatzen jarraitzen da, aldez aurretik finkatutako mailara —gutxieneko stockera— heldu arte. Orduan, 
gehienezko stocka leheneratzeko eskaera egiten da. 

 

Stocka vs denbora grafikoa. Produktua saldu ahala, izakinen maila jaitsiz doa; gutxieneko stockaren mailara 
heltzean, produktu gehiago ekartzen dira, eta berreskuratu egiten da gehienezko stockaren maila. Grafiko hau 

egiteko, entrega berehalakoa dela eta kontsumoaren erritmoa konstantea dela jo dugu. 

JARDUERAK 

Ulermena lantzeko galderak 

1. Zein dira produktuak saldu ahala ekartzearen eta eskaera handiak egitearen arteko alde 
nagusiak? 

2. Bete hutsuneak hitz egokiekin: 

 Farmazia-bulegoan ................................................ gertatzea arazo larria izan daiteke, bezeroa 
beste farmazia batera joan baitaiteke produktu horren bila, eta, maiz gertatzen bazaigu, bezeroak 
galtzea ere eragin dezake. Oro har, esan daiteke produktu bakoitzaren ........................-mailak 
honako baldintza hauek bete beharko lituzkeela: ahalik eta txikiena izatea, alferrikako gasturik ez 
sortzeko, baina nahikoa ............................................-rik ez gertatzeko. ..................................... 
badugu, produktu bat saltzen dugunean berehala ordezkatuko dugu, .............................-maila 
berreskuratzeko. Lana aurrezteko, bi kopuru defini ditzakegu produktu bakoitzeko: 
............................................ izango da biltegian eduki nahi dugun produktuaren kopururik 
handiena;..............................................-k, aldiz, eskabide berria egin noiz egin behar dugun 
adieraziko digu. Eskabide berria egiten dugunean, ................................................-aren maila 
berreskuratu beharko genuke. 
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Ordenagailuan egin beharreko lana 

1. SEGURIL (40 MG 30 COMPRIMIDOS) produktuaren azken hamabi hilabeteetako datuak aztertu 
ditugu, eta ikusi dugu ohikoa dela hirunaka saltzea, eta gehien saldu zen egunean 8 unitate saldu 
zirela. Hala ere, hori behin bakarrik gertatu zen, gainerako egunetan lau unitate edo gutxiago saldu 
baitziren. Hori dela eta, erabaki dugu 4 unitateko gutxieneko stocka ezartzea, eta botikak berehala 
emateko daukagun lekua ikusita, hamar unitateko gehienezko stocka. Hau egin behar duzu: 
produktuari alta eman gure programa informatikoan, oraindik alta emanda ez baldin badago, eta 
gehienezko eta gutxieneko stockak zehaztu produktuaren fitxan. Ondoren, jarri —eskuz— stock-
maila hamar unitatean, eta egin produktuaren salmenta batzuk, horietako batzuk bi edo hiru 
unitatekoak, eta ikusi noiz jartzen duen programak produktu hori salmenta-zorroan, eta zenbat 
unitateko eskaera proposatzen duen. 

2. Taldeka jarrita, aukeratu produktu bat taldekide bakoitzeko, eta, denon artean, erabaki produktu 
bakoitzaren gehienezko eta gutxieneko stockak. Ondoren, taldekide bakoitzak produktuetako bat 
aukeratu behar du, eta programa informatikoan hau egin: 

a) Produktuari alta eman, aldez aurretik emanda ez baldin badago. 

b) Gehienezko eta gutxieneko stocken eremuak bete. 

c) Lehen ariketan bezala, hamar unitateko stocka ezarri, eta produktuaren salmenta batzuk egin; 
zorroaren portaera ikusi, eta deskribatu. 

5.3.2 Eskaera handiak egitea 

Eskaera handiak egitea da izakinak kudeatzeko beste metodoa. Horren arabera, zenbait produktu 
kantitate handian eskatzen zaizkie hornitzaileei. Produktuak saldu ahala gehiago ekartzearen helburua 
da eguneroko eskaerari aurre egin ahal izatea; eskaera handiak egitearena, ordea, denbora-tarte 
luzeagorako erreserbak eskuratzea, eta, aldi berean, erosketa-prezio hobea lortzea. 

5.3.2.1 Eskaerak kudeatzeko metodo teknikoago bat: eskaera-puntua 

Lehen aipatu dugu farmazia-bulegoek hornitzaile nagusi bat izaten dutela produktuak saldu ahala 
gehiago ekartzeko, eta handizkako saltegi bat izaten dela; horregatik, saltegiaren banaketa-sistema 
erabilita, entrega ia berehalakoa izaten da. Baina, produktuak kantitate handian eskatu behar badira, 
erosketa-baldintza hobeak lortzeko nahian, bestelako hornitzaileengana jotzen da. Horiek, normalean, ez 
dute izaten banatzeko sistema horren azkar eta eraginkorra —gehienetan, garraio-enpresei enkargatzen 
diete lan hori—. Orduan, beste alderdi bat sartzen da jokoan: entrega-epea. 

Entrega-epea da hornitzaileari eskabidea bidaltzen zaionetik produktuak heltzen diren arteko 
denbora-tartea. 

Zenbait produkturen hornidura eskaera handiak eginez gauzatzea erabakiz gero, ez dago 
eragozpenik arestian azaldutako gehienezko eta gutxieneko stockaren metodoa erabiltzeko, kontuan 
hartuta, betiere, kantitate handiagoak erabiltzen direla, eta, gutxieneko stocka erabakitzeko, entrega-
epeari ere erreparatu behar zaiola —farmazia gehienen programa informatikoek gehienezko stocka eta 
gutxieneko stocka definitzeko aukera baino ez dute ematen—. Dena dela, badago eskaerak kudeatzeko 
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ikuspegi teknikoago bat: segurtasun-stocka eta eskaera-puntua definitzen dituena. Ikuspegi horren 
arabera, hiru neurri zehaztu behar dira: gehienezko stocka, segurtasun-stocka eta eskaera-puntua. 

• Gehienezko stocka. Lehenago azaldu bezala, biltegiratuta eduki daitekeen artikulu baten 
gehienezko kantitatea da. Zenbatekoa izan behar duen erabakitzeko, besteak beste, alderdi hauek 
hartu behar dira kontuan: produktuaren iraungitze-data, salmenten erritmoa, zenbat okupatzen duen 
eta biltegiaren tamaina eta gastuak, produktuaren prezioa, kopuru jakin bat erosteagatiko hobari edo 
deskontuak eta abar. 

• Segurtasun-stocka. Produktu baten zenbat unitate eduki behar liratekeen erreserban, ezusteko 
egoera bati aurre egiteko —ezusteko eskaera handia, hornitzailearen ezohiko atzerapena, 
garraiolarien greba bat…—. Produktuen segurtasun-stocka erabakitzeko, alderdi hauek hartu behar 
dira kontuan: 

 Produktuaren garrantzia. Produktua ezinbestekoa bada enpresaren jarduerarako, 
segurtasun-stock handia ezarri behar da, stock-hausturarik inolaz ere gerta ez dadin 
bermatzeko. Beste produktu batzuk, ordea —beste produktu batzuekin ordeztu daitezkeenak, 
adibidez—, ez dute horrenbesteko segurtasun-stockik eskatzen. 

 Eskaera-erritmoa. Produktu horren zenbat unitate eskatzen dituzten denbora jakin batean. 
Eskaera-erritmo handia duten produktuek segurtasun-stock handiagoa behar dute. Alderdi 
hori, hala ere, ondoren azalduko dugun eskaera-puntua kalkulatzeko hartzen da kontuan, eta, 
segurtasun-stocka erabakitzeko, garrantzi handiagoa du eskaera-erritmoaren 
erregulartasunak; eskaera-erritmoa oso aldakorra bada, segurtasun-stock handiagoa behar 
da entrega-epea eskaera handiko aldiarekin batera gertatzen bada. 

 Entrega-epea. Hornitzaileak era irregularrean banatzen badu produktua, segurtasun-stock 
handia eduki behar da, gerta baitaiteke espero baino denbora gehiago atzeratzea bidalketa. 
Entrega-epea, luzea izanda ere, erregularra bada, ez du behartzen segurtasun-stock handia 
ezartzera, epe hori kontuan hartzen baita eskaera-puntua kalkulatzeko orduan. 

• Eskaera-puntua. Eskaera berria egin behar dela adierazten duen izakin-maila da. Segurtasun-
stockaren mailara iritsi aurretik egin behar da eskaera berria, produktua kontsumitzen jarraitzea 
espero baita eskaera egin eta produktuak heldu bitartean —entrega-epean—, eta, segurtasun-stocka, 
arestian aipatu bezala, ezohiko egoerei aurre egiteko soilik baita. Eskaera-puntua kalkulatzeko, 
entrega-epean gastatzea espero den kopurua gehitu behar zaio segurtasun-stockari. Horrela, 
segurtasun-stocka gastatzen hastear dagoenean iritsiko da materiala, gutxi gorabehera. Eskaera 
berria egiteko orduan, erabaki behar da zenbat unitate eskatu behar diren produktuak heltzen 
direnean gehienezko stock-mailara heltzeko. 
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Eskaera-puntuan oinarritutako metodoa. Izakinen maila eskaera-puntura heltzean egiten da eskabide berria; 
horrela, izakinak segurtasun-stockaren mailara heltzean iristen da material berria, gutxi gorabehera. Aurreikusitako 
eskaera-erritmoa eta entrega-epea kontuan hartuta kalkulatzen da eskatu behar den kantitatea, produktuak heltzen 

direnean gehienezko stocka berreskuratzeko. 

 

A d i b i d e a   

Gure institutuko farmazian —IkasFarma— Adiro 100 (100 mg, 30 comprimidos recubiertos) 
produktuari buruzko informazio hau daukagu: 

• Joan den urtean, batez beste, eguneko hiru unitate saldu genituen. 

• Hornitzaileak lau eguneko epean helarazten zizkigun eskabideak. 

• Produktuaren segurtasun-stocka 20 unitatekoa izatea erabaki dugu, eta gehienezko stocka, 
berriz, 100 unitatekoa. 

 

Eskaera-puntua kalkulatu: 

Segurtasun-stockera (20 unitate) heldu baino lehenago egin behar da eskaera. Hornitzaileak lau 
egun behar ditu eskabidea entregatzeko, eta egunean hiru unitate saltzen ditugu; beraz, entrega-epeko 
kontsumoa hau izatea espero dugu: 

4 egun x 3 kaxa egunean = 12 kaxa 

Segurtasun-stockari entrega-epeko kontsumoa gehituz kalkulatzen da eskaera-puntua: 

Eskaera-puntua = segurtasun-stocka + entrega-epeko kontsumoa 

Eskaera-puntua = 20 + 12 = 32 kaxa 
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Hori horrela, 32 kaxa gelditzen direnean egin beharko genuke eskaera. Eskabidea lau egunera 
heltzea espero dugu, eta, bitartean, 12 kaxa saltzea. 20 unitateko segurtasun-stocka daukagunean 
espero dugu jasotzea bidalketa berria. 

Zenbat unitate eskatu 

Eskatutako produktuak heltzen zaizkigunean gehienezko stock-maila lortzea da gure helburua. 
Eskaera-puntua kalkulatu dugu, produktuak farmaziara heltzen direnean stock-maila segurtasun-
stockaren adinakoa izan dadin. Zer kopuru eskatu behar dugu? 

Eskatu beharreko kopurua = gehienezko stocka – segurtasun-stocka 

Eskatu beharreko kopurua = 100 – 20 = 80 unitate. 

Hori horrela, 80 unitate eskatu beharko genituzke. 
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JARDUERAK 

 

Subestockajea: Izakinen maila segurtasun-stocka baino txikiagoa izaten da maiz. Stock-hausturak ere maiz 
gertatzen dira. 

 

Segurtasun-stocka: Izakinen maila segurtasun-stockera heltzean, gutxi gorabehera kalkulatzen da saldutako 
produktuen ordez ekarri beharrekoa. 

 

Gainestockajea: Izakinen maila ez da inoiz heltzen segurtasun-stockera. 
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1. Aztertu aurreko orrialdeko grafikoak, eta erantzun galdera hauei: 

a) Lehen grafikoan, stock-haustura gertatzen da. Zer ondorio ekar diezaioke horrek 
establezimenduari? Nola konpon daiteke arazo hori? Zure ustez, zein dago txarto erabakita, 
segurtasun-stocka ala eskaera-puntua? 

b) Bigarren grafikoan ikusten da izakinen maila segurtasun-stocketik beherakoa izan dela behin 
baino gehiagotan. Zuzena al da egoera hori, ala saihestu egin beharko genuke, adibidez, eskaera-
puntua igoz? 

c) Hirugarren grafikoan ikusten da izakinen maila behin ere ez dela iristen segurtasun-stockera; 
horrek ondorio txarrak ekar diezazkioke establezimenduari. Zein dira ondorio txar horiek? 
Aldaketarik egin beharko genuke? 

d) Aukeratu grafiko bakoitzaren irudi-oinaren izenburua, hiru hauen artean: “Stock txikiegia”; “Stock 
handiegia”, “Segurtasun-stocka”. 

2. IkasFarman, eskaera-puntuaren metodoa erabili nahi dugu produktu batzuekin. Ikusi horiei buruzko 
datuak, eta bete azpiko taulan falta diren datuak, produktu bakoitzari dagozkion kalkuluak egin 
ondoren. 

Produktua Eguneko 
salmentak Hornitzailea Entrega-

epea 
Segurtasun-

stocka 
Gehienezko 

stocka 
Eskaera-
puntua 

Eskatu 
beharreko 
kopurua 

PARACETAMOL 
KERN PHARMA EFG 
(1G 40 
COMPRIMIDOS) 

6 
KERN 

PHARMA 
2 egun 30 200   

IBUPROFENO 
(ARGININA) CINFA 
EFG (400 MG 30 
SOBRES 
GRANULADO)  

4 Cinfa 4 20 100   

ASPIRINA (500 MG 
20 COMPRIMIDOS)  

2 Bayer 7 25 250   

OMEPRAZOL 
CUVEFARMA EFG 
(20 MG 14 
CAPSULAS)  

1 Cuve 2 6 70   

 

3. Azaldu zer arrazoirengatik ezarri beharko genukeen segurtasun-stock altua. 

4. Hornitzailearen entrega-epea oso luzea bada, baina beti berdina bada, segurtasun-stock altua ezarri 
beharko genuke? Azaldu erantzuna. 
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Programa informatikoan egin beharreko jarduerak. 

1. 2. ariketako taulan agertzen diren produktuen eskaerak kudeatzeko, gure programa informatikoa 
erabili nahi dugu. Programa horretako produktuen fitxetan, gutxieneko eta gehienezko stockak defini 
daitezke. Izakinak gutxieneko stockaren mailara heltzean, programak berak egingo du eskaera-
proposamena, gehienezko stocka lehengoratzeko, baina, zenbat unitate eskatu behar dituen 
kalkulatzean, ez du kontuan hartuko entrega-epeko kontsumoa, eta, ondorioz, behar baino unitate 
gutxiago eskatuko genituzke ordenagailuari kasu eginez gero. 

a) Zenbatekoa izan beharko luke ordenagailuan ezarritako gutxieneko stockak, segurtasun-stockaren 
adinakoa, ala eskaera-puntuaren adinakoa? 

b) Ordenagailuak berak ondo kalkulatzea nahi badugu zenbat unitate eskatu behar diren, tranpa txiki 
bat egin beharko diogu. Zer tranpa egin dezakegu? 

c) Erabaki zenbatekoak izan behar duten produktuaren fitxan ezarri beharreko gutxieneko eta 
gehienezko stockak, eta sartu. 

5.4 Erosketen kudeaketa (2): zenbat eskatu? 

Orain arte, stock-hausturarik ez gertatzeko eskaera noiz egin behar den aztertu dugu. Orain, 
azalduko dugu produktu bakoitzaren zenbat unitate eduki behar diren, hau da, zenbatekoa izan behar 
duen gehienezko stockak. 

Stock handiagoa edo txikiagoa edukitzeko, hainbat arrazoi kontrajarri egongo dira beti, eta 
farmaziako —edo parafarmaziako— langileek erabaki behar dute zein den egoerarik errentagarriena. 
Eta, egoera hori zein den erabaki ahal izateko, kantitate handiak eskatzearen abantailak eta 
desabantailak aztertu behar dira. 

5.4.1 Stocka biltegiratzearen abantailak eta desabantailak 

5.4.1.1 Stocka biltegiratzearen desabantailak. Zuzena al da “Ogirik ez dit jaten” esaldia? 

Behin baino gehiagotan entzun dut “Horrek ogirik ez dit jaten” dioen esaldia. Adibidez, hori esan 
zidan auto zahar bat —nire ustez, prezio altuegian— saldu nahi zidan batek. Hau esatea bezala da: “Ez 
dut prezioa aldatuko; ez dut ezer galtzen autoak denbora luzez bertan jarraitzen badu ere. Lehenago 
edo beranduago, etorriko da eskatzen dudana ordaintzeko prest dagoen norbait”. Esaldi hori baliagarria 
izan daiteke auto zahar baten prezioa negoziatzeko, baina ez da egia, inolaz ere, negozio bateko 
produktuen stockari buruz ari garenean. “Stock orok ogia jaten du”, esan liteke. Ikus dezagun zergatik: 

• Biltegian hartzen duen leku fisikoak kostua du. Produktu askoren unitate ugari biltegiratu nahi 
badira, biltegi handiagoa behar da. Horrek kostu handiagoa suposatzen du: alokairuagatik  
—erositakoa bada, erosketaren finantziazioagatik—, biltegiaren mantentze-lanengatik —berotze 
edo hozte sistemak, argiztapen sistemak, garbiketa…—, eta lokalaren azaleraren arabera 
kobratzen diren zergengatik. Beraz, esan daiteke stockak ogia jaten duela. 

• Stocka, biltegiratuta dagoen bitartean, kapital ibilgetua da. “Diruak kostua du”, esan daiteke. 
Demagun produktu baten stocka erosteko 1.000 euro eskatu behar izan diogula banku bati, eta 
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% 7,2ko tasan jarri digutela. Horrek esan nahi du urtebetean produktu hori edukitzeagatik 72 euro 
ordaindu beharko dugula, hilean 6 euro, hain zuzen. Eta hori ordaindu egin beharko dugu, unitate 
bakar bat saltzen ez badugu ere. Beraz, bai, stockak ogia jaten du. 

• Biltegia kudeatzeko, langileak behar dira, eta horien lanak ere kostua du. 

• Biltegiratutako salgaiak zaindu egin behar dira —imajinatu handizkako saltegi bat edo ospitale 
bateko farmazia-zerbitzua—. Zainketa-lan hori egiteko, langileak edo enpresa bat kontratatu behar 
da, eta horrek kostua du. 

• Stocka handia bada eta produktua ez bada saltzen espero bezain azkar, iraungitzeagatiko galerak 
ere gerta daitezke. 

• Beste arazo bat izan daiteke antzeko produktu berriago bat agertzea merkatuan: horrek zaildu 
egiten du stockean dagoena saltzea. 

• Ezusteko bat gertatzen bada —lapurreta, uholdeak…—, pentsatu behar da balitekeela izakinak 
adinako galerak izatea. 

Laburbilduz, stocka biltegiratuta edukitzeak kostua du. Horregatik, arlo batzuetako enpresek “just in 
time” —puntu puntuan— izeneko politika erabiltzen dute: ez dute ezer biltegiratzen —lan hori 
hornitzaileei uzten diete—; produktuak beharko dituztela aurreikusten dutenean eskatzen dizkiete 
hornitzaileei, eta haiek produktuak berehala helarazteko konpromisoa dute. Auto-fabrikatzaileek, 
adibidez, politika hori erabiltzen dute kotxeak muntatzeko behar dituzten osagaiekin. 

Farmazia-bulegoan edo parafarmazian, ezin da erabili just in time politika, ezin baita aurreikusi, 
zehazki, zer produktu eskatuko dituzten bezeroek hurrengo egunetan; horregatik, produktu desberdin 
asko eduki behar dira stockean —falta ugari izan nahi ezean, behintzat—. Hala ere, handizkako 
saltegien banaketa-sistemari esker, farmazia-bulegoan ia-ia just in time politika erabil daiteke: 
produktuak saldu ahala gehiago ekartzea. 

 

5.4.1.2 Stocka biltegiratzearen abantailak 

Farmazian, produktu askorekin —gehienekin, esan liteke— saldu ahala gehiago ekartzeko metodoa 
erabiltzen da, eta stock-maila oso baxua edukitzen da. Hala ere, produktuak kantitate handian eskatzeak 
ere baditu bere abantailak. Produktu bat kantitate handian erostea komenigarria izan daiteke, bi 
arrazoirengatik, batez ere. 

• Bezeroek eskatzen dutenean eman ahal izango zaiela bermatzeko, hau da, stock-hausturarik 
gerta ez dadin, hornitzaileek banaketan huts egin arren. 

• Prezio hobeak lortzeko. Kontuan hartu behar dira kopuru jakin bat erosteagatik lor daitezkeen 
deskontu edo hobariak. Horrez gain, garraio-gastuak ere kontuan hartu behar dira. Batzuetan, 
garraio-gastuak ordaindu behar izaten dira, eta antzekoak izaten dira bidalitako kopurua edozein 
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izanda ere; orduan, kantitate handian eskatuz gero, unitate bakoitzari dagokion garraio-gastua 
txikiagoa izaten da. Beste alde batetik, hornitzaile askok ez dute garraio-gasturik kobratzen 
eskabidearen zenbatekoa kopuru batetik gorakoa bada. Kasu horretan, komeni izan daiteke 
kopuru handiagoa eskatzea edo produktu batzuen eskaerak bateratzea, gutxieneko horretara 
heltzeko. 

GEHIGARRIA. PREZIOAREN HOBEKUNTZA: DESKONTUAK, HOBARIAK ETA RAPPELAK 

Hornitzaileek eskaintza bereziak egiten dituzte produktuak —farmazialariari— saltzeko. Gehienetan, 
produktuen kantitate handiagoak erosteagatik izaten dira. Eskaintza horiek hainbat eratakoak izan 
daitezke. Batzuetan, eskaera egitean ematen dute hobekuntza: deskontuak eta hobariak. Besteetan, 
denbora-epe jakin bateko emaitzen arabera egiten dute “oparia”, denbora-epe horren bukaeran 
(rappelak). 

• Deskontuak. Askotariko arrazoirengatik, prezioaren portzentaje bat kentzea eskaintzen dute 
hornitzaileek. Deskontuak eskaintzeko arrazoirik ohikoenak hauek dira: eskura ordaintzeagatik, 
gutxieneko kopuru bat erosteagatik, produktu berri bat hartzeagatik, produktuak lehentasuneko 
tokian erakusteagatik. Adibidez, 100 unitate edo gehiago erosiz gero, % 10eko deskontua eskain 
dezakete. 

• Hobariak. Produktu baten kopuru jakin bat erosteagatik, produktu beraren unitate kopuru jakin bat 
doan ematea eskaintzen dute. Oso metodo erabilia da farmazia-arloan. Ohikoa izaten da hobarien 
eskala bat eskaintzea, adibidez, 4 + 1, 8 + 3, 12 + 5. Horrelako eskaletan, zenbat eta kantitate 
handiagoa eskatu, hobea izaten da unitate bakoitzaren prezioa. 

• Rappelak. Denbora-epe jakin bateko helburua zehazten da, eta, farmazialariak helburu hori 
betetzen badu, adostutako saria emateko konpromisoa hartzen du hornitzaileak. Helburua era 
askotan formulatu daiteke: hornitzailearen produktu guztien artean gutxieneko kopuru bat saltzea; 
produktu jakin bateko gutxieneko kopuru bat saltzea; aurreko denboraldiko salmentak gainditzea, 
ehuneko jakin batean…. Saria ere era askotakoa izan daiteke: helburua bete dela baieztatu 
ondoren, diru-sari bat ematen da batzuetan (taloi edo transferentzia baten bidez, edo hurrengo 
fakturetan deskontua eginez); kobratu gabeko hainbat produktu eskaintzen dira, eta beste hainbat 
motatako sariak ematen dira. 
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A d i b i d e a   

Nola konparatu eskaintzak. Unitate bakoitzaren prezioa kalkulatu, deskontuak eta hobariak kontuan 
izanda. 

1. IkasFarman, parafarmaziako produktu bat eskaini nahi dugu, eta zer hornitzaileri eskatu aukeratu 
behar dugu. Bi hornitzailek eskaintzen dute produktu hori, eta bietako batek honako eskaintza hau 
egin digu: 5 + 1, 10 + 3, 15 + 5. Bigarrenak beste eskaintza hau egin digu: 12 unitate 
erosteagatik, % 20ko deskontua; eta, 24 unitate erosteagatik, % 25ekoa. Produktuaren hasierako 
prezioa 10 euro da kasu bietan. 

a) Kalkulatu unitate bakoitzaren prezioa kasu guztietan. 

Lehenengo hornitzailea: 

5 + 1 eskaintza. Unitate bakoitzaren prezioa jakiteko, ordaindu beharreko unitateen 

zenbatekoa kalkulatu behar da, eta bidaliko digun unitate kopuruaz zatitu: 

5 unitate kobratuko dizkigu. Prezioa: 10 € / unitate. Guztira, 50 € 

Baina 6 unitate bidaliko dizkigu (5 + 1). 

Unitate bakoitzaren prezioa, beraz: 50 € / 6 unitate = 8,33 € / unitate. 

10 + 3 eskaintza: 

10 unitate kobratuko dizkigu. Prezioa: 10 € / unitate = 100 €. 

10 + 3 = 13 unitate bidaliko dizkigu. 

Unitate bakoitzaren prezioa: 100 € / 13 unitate = 7, 69 € / unitate. 

15 + 5 eskaintza: 

15 unitate kobratuko dizkigu: Prezioa: 10 € / unitate = 150 €. 

15 + 5 = 20 unitate bidaliko dizkigu. 

Unitate bakoitzaren prezioa: 150 € / 20 unitate = 7,50 € / unitate. 

Bigarren hornitzailea: 

12 unitate erosteagatik, % 20ko deskontua. Unitate bakoitzaren prezioa kalkulatzeko, 

esandako portzentajea kendu behar zaio hasierako prezioari: 

10 € ren % 20 kalkulatzeko: 20 / 100 x 10 = 2,00 €-ko deskontua. 

10 € - 2 € = 8 € / unitate. 

24 unitate erosteagatik, % 25eko deskontua 

10 €-ren % 25 kalkulatzeko: 25 / 100 x 10 = 2,50 €-ko deskontua 

10 € - 2,5 € = 7,50 € / unitate. 
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JARDUERAK 

1. Parafarmaziako produktu baten prezioa hau da: 5,00 € / unitate. Hornitzaile batek hobari hauek 
eskaini dizkigu: 10 + 1, 20 + 3 eta 40 + 8. Beste batek, berriz, 10 unitate erosiz gero, % 10eko 
deskontua egingo digu, eta, 20 unitate erosiz gero, berriz, %15ekoa. Kalkulatu, eskaintza bakoitzean, 
unitate bakoitzaren prezioa. 

2. Parafarmaziako produktu baten hasierako prezioa hau da: 2,30 € / unitate. Hornitzaileak 4 + 1 
hobaria eskaini digu. Kalkulatu unitate bakoitzaren prezioa. 
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EERRRREENNTTAAGGAARRRRIITTAASSUUNNAA  66  
 

6.1 Negozioaren errentagarritasuna 

6.1.1 Zer da errentagarritasuna? 

Errentagarritasuna da inbertsioaren eta haren etekinaren arteko erlazioa. 

Errentagarritasuna = etekina / inbertsioa 

 
Formula horretatik ondoriozta daitekeenez, bi modu daude errentagarritasuna handitzeko: etekina 

handitzea —adibidez, unitate bakoitzeko mozkin handiagoa lortuz— eta inbertsioa gutxitzea —adibidez, 
stocka ahalik eta txikien eginez—. 

6.1.1.1 Nola lortu errentagarritasunik handiena? 

Arestian esan bezala, errentagarritasuna handitzeko, bi bide daude: etekina handitzea eta inbertsioa 
gutxitzea. 

Etekina handitzeko, bi bide daude: 

• Saltzen den unitate bakoitzeko mozkina 
handitzea. Horretarako, salmenta-prezioa 
igo behar da, edo erosketa prezioa jaistea 
lortu —hori, askotan, unitate kopuru handia 
erosiz lor daiteke—. 

• Saltzen den unitate kopurua handitzea. Hori 
lortzeko modu bat izan daiteke salmenta-
prezio erakargarria lortzea —agian, unitate 
bakoitzeko mozkina murriztuz, edo 
erosketa-prezio oso ona lortuz—. 
Salmentak igotzeko beste era bat da 
saltzeko teknikak aplikatzea —produktua 
erakusketa-biltegiko leku berezi batean 
kokatzea, langileek produktua aholkatzea, 
eta abar—. 

 

Farmaziako erosketa-arduradunak malabarismoak egin 
behar ditu errentagarritasunik handiena lortzeko. 
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Inbertsioa gutxitzeko biderik errazena hau izaten da: 

• Produktuen stocka gutxitzea. 

Bistakoa denez, errentagarritasuna handitzeko bi bideak kontrajarriak dira: produktu baten kantitate 
handia erosiz gero, prezio hobea lor daiteke, eta etekin handiagoa, baina horrek, era berean, inbertsioa 
handitzea ere badakar. 

Dendako erosketa-arduradunak egoerarik errentagarriena aukeratu behar du bi alderdi kontrajarri 
horien artean. 

Alderdi honetan, kontuz ibili behar da: kantitate handia erosita eskaintza oso ona egiten badu 
hornitzaile batek, prezioaren aldetik, pentsa daiteke nabarmen handitu daitekeela unitate bakoitza 
saltzearen mozkina, eta, ondorioz, errentagarritasuna. Baina, ondoren, produktua ez bada saltzen 
espero bezain ondo, dirua galtzen da prezio onean erositako produktu pila horrekin —begiratu 4.1.1. 
puntuan azaldutakoa—. 

Horrek ez du esan nahi ez denik erosi behar produkturik kantitate handian; merezi du kantitate 
handia erostea erosketa-prezio ona lortzearren, baldin eta produktu horiek saltzeko segurantza badago. 

6.1.1.2 Nola kudeatu produktuak errentagarritasunik handiena lortzeko. Produktuen ABC 
sailkapena 

Erosketa-politika zuzena izateko, oso praktikoa da negoziorako duten garrantziaren arabera 
sailkatzea produktuak, ABC sailkapena erabiliz. 

• A multzoko produktuak. Establezimendurako estrategikoak dira, errotazio altua dute —ikus 5.2 
puntua—, eta errentagarritasun altua ere bai. Ez dira asko izaten, baina salmenten portzentaje 
handia suposatzen dute. 

• B multzoko produktuak. Tarteko posizioan daude, ez dira horrenbeste saltzen, baina dendan eduki 
behar dira. Produktu ugari izan arren, ez dute ekartzen salmenten portzentaje handia. 

• C multzoko produktuak. Erreferentzien portzentaje handiena dira, baina salmenten portzentaje 
txikia ekartzen dute. Horrelako produktuek ez dute merezi buruhauste handirik. 

Bistakoa da produktuak garrantziaren arabera sailkatu behar direla. Egia esan, ez dago ABC 
sailkapena egiteko irizpide unibertsalik, eta negozio bakoitzak berea egiten du. Produktuen garrantzia 
ikusteko, hainbat irizpide har daitezke kontuan: produktu bakoitzaren zenbat unitate saltzen diren, zein 
den produktuaren salmenta guztien zenbatekoa, zein den produktu horrekin lortutako irabazien 
zenbatekoa, konpetentziarengandik bereizten gaituzten produktuak diren eta abar. 

Produktu bakoitzaren kategoriaren arabera, era batean edo bestean tratatzen da; A kategoriakoei 
eskaintzen zaie arretarik handiena. Adibidez, A kategoriako produktuekin, plantea daiteke kantitate 
handian hornitzea, eskaintza ona aurkituz gero. B kategoriakoekin, berriz, produktuak saldu ahala 
gehiago ekartzea komeni da, eta, azkenik, C kategoriakoak ez dira stockean edukitzen normalean, eta 
bezero batek eskatutakoan soilik eskatzen dira. 
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A d i b i d e a   

El Farmacéutico aldizkariaren Apuntes de gestión izeneko blogean, produktuak sailkatzeko, eta, 
sailkapen horren arabera, gutxieneko eta gehienezko stockak finkatzeko proposamen bat agertu da. 
Proposamen horretan, ABC sailkapena egin beharrean, D kategoria ere agertzen da. Hona hemen 
proposamen horren itzulpen-egokitzapena: 

“… 

1. ABCD sailkapena egin: 

– A produktuak dira gehien saltzen direnak, eguneko unitate bat, gutxienez. Normalean, 50 eta 
100 produktu bitartean izaten dira. 

– B produktuek tarteko errotazio eta errentagarritasuna dute. Hamabost egunean unitate bat 
saltzen da, gutxienez. A produktuekin batera, salmenten % 65 izaten dira, eta erreferentzien %15. 

– C produktuek oso errotazio baxua dute —urteko edo sei hilabeteko salmentak batetik 
hamabostera bitartekoak izaten dira—. Salmenten % 30 izaten da, eta erreferentzien % 75. 

– D produktuak oso gutxi saltzen dira. Urtean unitate bat baino gutxiago. Ez litzateke unitate bat ere 
eduki behar stockean. 

2. Gehienezko eta gutxieneko stockak zehaztu: 

– A produktuak. Gure hornitzailearen entrega-epean saltzea espero dugun unitate kopuruaren 
bikoitza izan beharko luke gutxieneko stockak; gehienezko stocka, berriz, produktu bakoitzean 
aztertu beharko genuke, erosketa-baldintzen eta fakturaren mugaegunaren arabera. 

– B produktuak. Gutxieneko stockak gure hornitzailearen entrega-epea —egunetan—, baino 
unitate bat gehiago izan beharko luke. Gehienezko stockak, berriz, gutxienekoaren bikoitza izan 
beharko luke. 

– C produktuak. Gutxieneko stockak zero izan beharko luke, eta gehienezko stockak, berriz, bat. 

– D produktuak. Stockak zero izan beharko luke, eta bezeroek eskatutakoan soilik ekarri behar 
lirateke.” 

 

JARDUERAK 

Norberaren lana: 

1. Definitu errentagarritasuna. 

2. Zein bi bide daude errentagarritasuna handitzeko? 

3. Zergatik dago 19. orrialdeko eskeman “OREKA” hitza “etekina handitu” eta “inbertsioa txikitu” 
laukien artean? Zergatik dago hitz bera “saltzen den unitate kopurua handitu” eta “saltzen den 
unitate bakoitzeko mozkina handitu” laukien artean? 

4. Azaldu nola lor daitekeen saltzen den unitate kopurua handitzea, adibideren bat jarriz. 
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Taldekako lana: 

1. Hemen dituzue parafarmazia-produktu batzuen azken hamabi hilabeteetako salmenta-datuak. 
Aztertu, eta sailkatu ABC kategorietan (nahi izanez gero, erabili D kategoria ere). Ondoren, 
produktuen kategoria kontuan hartuta, erabaki produktu bakoitzaren gehieneko eta gutxieneko 
stockak. Azkenik, egin, idatziz, taldean erabili duzuen prozeduraren laburpena. 
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Programa informatikoarekin egitekoa. 

1. Eman alta produktu horiei guztiei gure biltegian, eta bete gehienezko eta gutxieneko stockari 
buruzko datuak produktuen fitxetan. Asmatu gehien saltzen diren hamar produktuetarako hobari-
proposamena, eta, horren arabera, bete “pedido óptimo” eremua. 

6.1.2 Nola neurtu negozioaren errentagarritasuna? Stock-errotazioa 

6.1.2.1 Zer da stock-errotazioa? 

Kontzeptu oso erabilia da stock-errotazioa. Errotazio-indizeak bi alderdiren arteko erlazioa 
adierazten du: salmentak, alde batetik, eta izakinetan egindako inbertsioa, bestetik. Errotazioa hau da: 
zenbat aldiz saldu den produktu jakin baten batez besteko stocka denbora tarte jakin batean. Gehien 
erabiltzen den denbora-tartea urtea izaten da; beraz, hau izaten da errotazio-indizearen formula: 

Errotazio-indizea = urteko salmentak / urteko batez besteko stocka 

 
Errotazio-indizea oro har kalkula daiteke —farmaziako salmenten zenbateko osoaren eta izakinen 

batez besteko balioaren arteko erlazioa—, edo produktu jakin batena, edo produktu-familia batena  
—produktu baten urteko salmentak eta produktuaren batez besteko izakinen arteko erlazioa—. Oro har, 
esan daiteke zenbat eta indize altuagoa izan, orduan eta egoera errentagarriagoa dela. Hori ez da beti 
egia biribila, beste hainbat alderdi hartu behar baitira kontuan —salmenta bakoitzeko mozkina, salmenta 
kopurua…—, baina orientazio bezala balio dezake. 

Demagun produktu baten urteko salmenta 100 unitate izan dela, eta urteko batez besteko izakinak 
25 unitate izan direla. Errotazio-indizea honela kalkulatu behar da: 

Errotazio-indizea = urteko salmentak / urteko batez besteko izakinak = 100 / 25 = 4 

Zer esan nahi du lauko errotazio-indizeak? Urtean zehar, stocka lau aldiz ordezkatu dela. Esan 
liteke urtean lau buelta eman zaizkiola stockari. 

Beste ikuspuntu batetik ere ikus daiteke: urteko 12 hilabete / 4 buelta = 3 hilabete: produktu 
bakoitza, batez beste, 3 hilabetez egon da stockean. Azterketa finantzarioa egiteko, hilabeteak erabili 
beharrean, egokiagoa da egunak erabiltzea; formula hau erabil daiteke: 

360 
Batez besteko stocka saltzeko egunak =

errotazio-indizea 

 

 
Denboraldiko produktuekin, formula bera erabili behar da, baina denboraldiaren iraupena (egun 

kopurua) erabiliz, 360 zenbakiaren ordez. 

Esan dugu errotazioa salmenten eta batez besteko stockaren arteko erlazioa dela, baina nola 
kalkulatzen da batez besteko stocka? Hori egiteko, aukeratutako aldia/epea —normalean, urtea— zatitu 
egin behar da, eta, zati bakoitzaren amaierako edo hasierako stockak hartu, eta batez bestekoa 
kalkulatu behar da. Adibidez, urteko batez besteko stocka kalkulatzeko, hil bakoitzaren amaierako 
stockak har daitezke kontuan. Ikus dezagun adibide bat: 
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HILABETEA SALMENTAK STOCKA 

Urtarrila 10 60 

Otsaila 12 48 

Martxoa 8 40 

Apirila 10 30 

Maiatza 12 18 

Ekaina 10 60 

Uztaila 9 51 

Abuztua 9 42 

Iraila 11 31 

Urria 11 20 

Azaroa 9 40 

Abendua 9 30 

GUZTIRA 120 470 

 

Batez besteko stocka = 470 / 12 = 39,17 unitate 

Zenbatekoa izan da errotazioa? Suposatu dugu hil bakoitzeko salmentak 10 unitatekoak izan direla; 
beraz, urteko salmentak 120 unitate izan dira: 

urteko salmentakErrotazio - indizea= =
urteko batez besteko izakinak

 120 / 39,17 = 3,06 

Aztertu nahi den denboraldian produktu-eskaerarik egin ezean, denboraldi horren hasierako eta 
amaierako stocken batez besteko aritmetikoak balio dezake batez besteko stocka kalkulatzeko. Hori 
erabilgarria da, adibidez, erosketak kudeatzeko gutxieneko eta gehienezko stocken politika erabiliz gero, 
edo denboraldiko produktuekin, hasieran denboraldi osorako adina unitate erosiz gero. 

=
2

hasierako stocka + amaierako stockaBatez besteko stocka  

Hona hemen adibide bat: produktu baten salmentak hilean 10 unitatekoak dira; produktu horren 
gehienezko stocka 60 unitatekoa da, eta gutxienekoa, berriz, 20 unitatekoa. Entrega berehalakoa dela 
suposatuko dugu; beraz, 20 unitatera heltzean, eskaera berria egin, eta 60ra iritsiko gara berriro: 

60+20= = =40
2 2

hasierako stocka + amaierako stockaBatez besteko stocka  

Errotazio-indizea: 

urteko salmentakErrotazio - indizea
urteko batez besteko izakinak

120= = = 3
40
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JARDUERAK 

Banaka egiteko ariketak 

1. Gure farmazian, pixoihalak eragindako narritaduraren aurkako pomada dugu, Nutraisdin ZN40 
izenekoa. Hauek izan dira produktu horren aurreko urteko hilabete bakoitzeko salmentak eta hil 
amaierako izakinak. Kalkulatu urteko batez besteko stocka eta errotazio-indizea: 

HILABETEA SALMENTAK STOCKA HILABETEA SALMENTAK STOCKA 

Martxoa 3 7 Iraila 3 3 

Otsaila 7 8 Abuztua 2 6 

Urtarrila 8 16 Uztaila 3 4 

Abendua 14 30 Ekaina 1 5 

Azaroa 13 15 Maiatza 0 0 

Urria 10 25 Apirila 0 0 

 
2. IkasFarman, produktu-familien errotazioa aztertu nahi dugu. Horretarako, iazko datuak atera ditugu 

gure programa informatikotik, eta taula batean jarri ditugu. Kalkulatu farmazia osoaren eta familia 
bakoitzaren errotazio-indizeak, eta idatzi taulan, bakoitzari dagokion lekuan. 

FAMILIA SALMENTAK BATEZ BESTEKO 
STOCKA ERROTAZIO-INDIZEA 

ESPEZIALITATEAK 305.456 € 66.453 €  

OSAGARRIAK 3.789 € 1.891 €  

KOSMETIKA ETA 
DERMOFARMAZIA 

65.343 € 25.530 €  

DIETETIKA 8.950 € 3.456 €  

UMEENTZAKO 
PRODUKTUAK 

12.563 € 3.533 €  

GUZTIRA    

 
3. IkasFarman, eguzki-babeserako produktuen errotazioari buruzko aurreikuspena egin nahi dugu. 

Adibide moduan hartuko dugu “Isdin loción hidratación intensa 300 ml factor 15” produktua. Iaz, 
denboraldiaren hasieran, ekainaren 1ean, produktu horren 60 unitate eskatu genituen, eta, 
denboraldiaren bukaeran, irailaren 30ean, 10 unitate geratu zitzaizkigun saldu gabe. Kalkulatu 
produktu horren iazko batez besteko stocka, errotazio-indizea, eta batez besteko stocka saltzeko 
egunak. 

4. Kalkulatu produktu baten errotazio-indizea eta batez besteko stocka saltzeko egunak, datu hauek 
kontuan hartuta: iaz 240 unitate saldu ziren, gehienezko stocka 30 unitatekoa da, eta gutxieneko 
stocka 5 unitatekoa. Entrega berehalakoa dela joko dugu. 
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6.1.2.2 Zenbatekoa izan behar luke errotazio-indizeak? 

Aditu batzuen ustez, farmazian, errotazio-indizeak gutxienez seikoa izan behar luke. Hala ere, 
produktu familia bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta, horregatik, ezin da lortu errotazio-maila bera 
familia guztiekin. Parafarmaziako familietan, adibidez, errotazioa sakrifika daiteke mota askotako 
produktuak edukitzearren. Beste produktu batzuekin, oso garestiak diren espezialitateekin, esaterako, 
errotazio altuagoa lortu behar da. 

 

Fakturaren mugaeguna. Data hori heltzen denerako, ordura arte saldutako unitateen truke  
eskuratutako diruak nahikoa izan behar luke faktura ordaintzeko. 

Fakturen mugaegunari ere erreparatu behar zaio produktuen errotazio-indizeak zenbatekoa izan 
behar duen erabakitzeko. Teoriaren arabera, gastu finantzariorik ez sortzeko, faktura ordaindu behar den 
egunera bitartean saldutako unitateengatik kobratutako diruak nahikoa izan behar luke faktura hori 
ordaintzeko. 

Zer lotura du horrek guztiak errotazioarekin? Lehen aipatutako seiko errotazio-indizeak esan nahi du 
izakinak, batez beste, bi hilabetez egoten direla biltegian, saldu aurretik. Faktura 30 edo 60 egunera 
ordaintzekoa bada, esan genezake ordaintzen denerako salduta egongo liratekeela unitate guztiak. 
Kontuan izanik produktuen salmenta-prezioa handiagoa izaten dela erosketa-prezioa baino, erraz 
konturatuko gara ez direla unitate guztiak saldu behar horiengatiko faktura ordaindu ahal izateko. Beraz, 
60 egunean ordaindu beharreko produktuekin, onar daiteke errotazio-indizea sei baino txikiagoa izatea; 
era berean, seiko errotazio-indizea duten produktuekin, onar daiteke 60 egun baino epe laburragoan 
ordaintzea. 

6.1.2.3 Nola hobetu daiteke produktu baten errotazio-indizea? 

Errotazio-indizearen formulatik ondoriozta daiteke bi modu daudela errotazio-indizea handitzeko: 

• Salmenta kopurua igotzea. 

• Batez besteko stocka txikitzea. 

Unitate honetan, stockaren kudeaketa lantzen ari gara; beraz, ikus dezagun nola lortu errotazio-
indize handiagoa stocka txikituz. 
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Zer komeni da aldatzea errotazioa hobetzeko, gehienezko stocka ala gutxieneko stocka? 

Har dezagun 5.2 puntuko azken adibidea: gehieneko stocka 60 unitatekoa zen, gutxieneko stocka 
20 unitatekoa, eta hilean 10 unitate saltzen ziren; errotazio-indizea 3 zen. Orain, egin ditzagun bi 
saiakera: hileko salmentak —10 unitate— mantendu egingo ditugu, eta, saiakeretako batean, 10 unitate 
txikituko dugu gehienezko stocka, gutxieneko stocka —20 unitate— aldatu gabe; bigarren saiakeran, 
gutxieneko stocka 10 unitate txikituko dugu, gehieneko stocka 60 unitatean utzita. 

1. Gehienezko stocka txikitu. Gehienezko stocka 60tik 50era pasatzen da. Gainerako datuek bere 
horretan jarraituko dute. 

 +
= =Batez besteko stocka ale50 20 35

2
 

 Zenbatekoa izan da errotazioa? 

 = = =
urteko salmentakErrotazio - indizea

urteko batez besteko izakinak
120 3,43
35

 

2. Gutxieneko stocka txikitu. Gutxieneko stocka 20 tik 10 izatera pasatzen da. Gainerako datuek bere 
horretan jarraituko dute. 

 +
= =Batez besteko stocka  ale60 10 35

2  

 
Zenbatekoa izan da errotazioa? 

 

== =
Urteko salmentakErrotazio - indizea

Urteko batez besteko izakinak
120 3,43
35

 

Konpara ditzagun emaitzak: 

Gutxieneko/Gehienezko stocka 60/20 50/20 60/10 

Errotazio-indizea 2,82 3,43 3,43 

 
Ikus daiteke gutxieneko stocka unitate kopuru jakin batean jaisteak eta gehienezko stocka kopuru 

berean jaisteak eragin bera duela errotazioan. Orduan, zein aldatzea komeni da? Hori erabakitzeko, 
beste alderdi batzuk hartu behar dira kontuan. Alde batetik, esan liteke gutxieneko stock handiegia 
edukitzeak dirua galtzea dakarrela beti; beraz, gutxieneko stock ahalik eta txikiena ezarri behar da, hori 
bai, faltarik izan gabe. Gehieneko stocka erabakitzeko, hornitzaileen eskaintzak eta errotazioan duten 
eragina aztertu behar dira. 

Ferran Laplana Montserrat adituak, La oficina de farmacia como empresa. Gestión del dia a dia 
liburuan, proposatzen du irabazi gordinen indizea (IGI) erabiltzea eskaintzarik onuragarriena 
aukeratzeko. Zer da Irabazi Gordinen Indizea? Produktuaren azken marjina errealaren eta errotazio-
indizearen arteko biderkadura. 

Irabazi gordinen indizea = azken marjina erreala x errotazio-indizea 

Ikus dezagun adibide bat. 
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A d i b i d e a   

Bi hornitzailek eskaintza bana egin digute larruazala hidratatzeko krema baterako. Lehenengoak 
10 + 2 hobaria eskaintzen digu, eta bigarrenak, berriz, 30 + 10. Publikoarentzako salmenta-prezioa 
bera da bietan (12 euro), eta hornitzaile bien prezioa, hobariak egin aurretik, bera da (8 euro). 
Faktura ordaintzeko epea 60 egunekoa da bietan. Gure farmaziaren datuen arabera, aurreko urtean, 
krema horren 72 unitate saldu genituen, eta, gaur egun, ez dugu produktu horren izakinik. 
Gutxieneko stocka 0 unitatekoa ezarriko dugu, kalkuluak errazteko. Zein da gehien komeni zaigun 
eskaintza? 

Azken marjina erreala kalkulatzea 

10 + 2 eskaintza: 

Ordaindu beharreko unitateen zenbatekoa: 10 unitate x 8 € / unitate = 80 € 

Unitate bakoitzaren prezioa: 80 € / 12 unitate = 6,67 € / unitate 

Mozkin gordina. Mozkin gordina = salmenta-prezioa – erosketa-prezioa = 12 € – 6,67 € = 5,33 € / 
unitate 

Azken marjina erreala, ehunekotan: 

mozkin gordina
Azken marjina erreala =

salmenta - prezioa
5,33

×100 = ×100 = %44,42
12

 

30 + 10 eskaintza: 

Ordaindu beharreko unitateen zenbatekoa: 30 unitate x 8 € / unitate = 240 € 

Unitate bakoitzaren prezioa: 240 € / 40 unitate = 6,00 €/unitate 

Mozkin gordina. Mozkin gordina = salmenta-prezioa – erosketa-prezioa = 12 € – 6,00 € = 
6,00 €/unitate 

Azken marjina erreala ehunekotan: 

mozkin gordina
Azken marjina erreala =

salmenta - prezioa
6,00

×100 = ×100 = %50,00
12

 

Errotazio-indizea kalkulatu 

10 + 2 eskaintza: 

hasierako stocka + amaierako stocka
Batez besteko stocka

12+0
= = = 6

2 2
 

urteko salmentak
Errotazio - indizea =

urteko batez besteko izakinak
72

= =12
6
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30 + 10 eskaintza: 

+hasierako stocka amaierako stocka
Batez besteko stocka

40+0
= = = 20

2 2
 

urteko salmentak
Errotazio - indizea

urteko batez besteko izakinak
72

= = = 3,6
20

 

Irabazi gordinen indizea kalkulatu 

10 + 2 eskaintza: 

Irabazi gordinen indizea = azken marjina erreala x errotazio-indizea = 44,42 / 100 x 12 = 5,33 

30 + 10 eskaintza: 

Irabazi gordinen indizea = azken marjina erreala x errotazio-indizea = 50 / 100 x 3,6 = 1,8 

Bigarren eskaintzak mozkin handiagoa ematen du, baina irabazi gordinen indizeak adierazten du 
onuragarriagoa dela lehen eskaintza, askoz errotazio altuagoa baitu; mozkin txikiagoa 
konpentsatzeko adina, eta gehiago. 

Ordain daiteke faktura salmenten emaitzarekin? 

Azter daitekeen beste alderdi bat da faktura ordaintzeko adina kobratuko den haren mugaegunerako. 
Horretarako, kalkulatu behar da zenbat unitate saltzea espero den fakturaren mugaegunerako, eta 
zenbat kobratuko den. 

Urtean 72 unitate saltzea espero bada, hilean 6 unitate (72 / 12 = 6) saltzea espero da. Fakturaren 
mugaeguna 60 egunera denez (bi hilabete), ordurako 12 unitate (6 x 2 = 12) saltzea espero da, eta 
horiengatik 144 € kobratzea (12 unitate x 12 € / unitate = 144 €). 

10 + 2 eskaintza: 

Fakturaren zenbatekoa 80 € da, eta, mugaegunerako, 144 € kobratuko dira; beraz, 64 €-ko mozkin 
finantzarioa izango da (144 € – 80 € = 64 €). 

30 + 10 eskaintza: 

Fakturaren zenbatekoa 240 €-koa da, eta, mugaegunerako, 144 € kobratuko ditugu; beraz,  
240 € – 144 € = 96 € finantzatu beharko dira. 

Argi dago, beraz, lehen eskaintza dela komenigarriena. 

 

JARDUERAK 

Banaka egin beharreko lana. 

Galderak: 

1. Zergatik esaten dute adituek errotazio-indize egokia seikoa dela? 
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2. Mozkina % 50ekoa eta fakturaren mugaeguna 30 egunerakoa bada, zenbatekoa izan beharko 
luke errotazioak, saldutako unitateen truke jasotako diruarekin ordaindu nahi bada faktura? 

3. Zergatik ez da komeni gutxieneko stocka handiegia edukitzea? Zer alde txar dauka gutxieneko 
stock handiak? Eta, errotazioa hobetu arren, gutxieneko stock txikiegia ezartzen badugu, zer gerta 
dakiguke? 

ARIKETAK: 

1. IkasFarman, La Roche Posay Redermic zahartzearen aurkako kremaren errotazioa aztertu dugu, eta 
konturatu gara oso txikia dela. Iaz 24 unitate saldu genituen, eta 12 unitateko gehienezko stocka eta 
4 unitateko gutxieneko stocka dugu ezarrita. Iaz, ez genuen izan produktu horren faltarik; beraz, 
erabaki dugu gutxieneko stocka 2 unitatetara jaistea. Horrez gain, aztertzen ari gara gehieneko 
stocka ere jaistea. Zenbatekoa izan beharko luke gehienezko stockak, seiko errotazio-indizea 
lortzeko? 

2. Vichy Thermal fix 40 ml produktua daukagu IkasFarman. Iaz, 30 unitate saldu genituen, eta 
publikoarentzako salmenta-prezioa 15 € du. Bi hornitzaileren eskaintzak konparatzeko, bakoitzaren 
irabazi gordinen indizea kalkulatu behar duzu. Ondoren, azterketa finantzarioa egin beharko duzu, 
hau da, fakturaren mugaegunerako hura ordaintzeko besteko diru-sarrera edukitzea espero duzun 
ala ez. Alderdi horiek biak ikusita, esan zein den, zure ustez, eskaintzarik interesgarriena. 

• Handizkako saltegiaren eskaintza. 9 € / unitate. Ez dago hobari edo deskonturik; beraz, nahi 
dugun edozein kopuru eska dezakegu. Sei unitateko gehieneko stocka eta bi unitateko gutxieneko 
stockak ondo funtzionatu digu. Saltegiak 30 egunera kobratzen digu faktura. 

• Laborategiaren eskaintza. Hasierako prezio bera eskaintzen digu, baina 10+2 eta 20+5 hobariak 
eskaintzen dizkigu. Bi unitateko gutxieneko stocka mantenduko dugu, edozein kasutan. Faktura 
60 egunera ordaintzea onartzen digu. 
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IIZZAAKKIINNEENN  KKOONNTTRROOLLAA..  
PPRROODDUUKKTTUUEENN  FFIITTXXAAKK  EETTAA  

IINNBBEENNTTAARRIIOOAAKK  77  
 

7.1 Nola kontrolatu biltegiko materialen balioa: izakinen balorazioa 

Biltegian erreferentzia bakoitzeko zenbat unitate dauden jakin behar da, baina, horrez gain, zer balio 
ekonomiko duten ere jakin behar da. 

Hori baliagarria izan daiteke errotazio-indizeak kalkulatzeko, farmaziako izakinen balioa jakiteko, 
farmazia-bulegoa transferitu behar balitz, eta, azkenik, urteko irabazien kalkulua egiteko. 

Laburbilduz: 

Irabaziak = salmentak - gastuak (gastu aldakorrak) 

Baina hori ez da guztiz egia. Adibidez, produktu batzuk erosi, eta farmaziako izakinak handitzen 
badira, aurreko formula erabiliz gero, irabaziak txikiagoak dira —gastuak handiagoak dira izakinak 
ordainduta daudelako, baina produktu horiek oraindik ez daude salduta—; erositako izakin horiek, ordea, 
negozioan daude, saltzeko prest —eta, ondorioz, diru bihurtzeko prest—. Irabaziak ondo kalkulatzeko, 
izakinen aldaketa ere kontuan hartu behar da: 

Irabaziak = salmentak – gastuak + izakinen aldaketa 

 
Izakinen aldaketa kalkulatzeko, hasierako izakinen balioa kendu behar zaio amaierako izakinen 

zenbatekoari. Izakinen balioa kalkulatzeko, berriz, produktu bakoitzaren unitate kopurua bere prezioaz 
biderkatu behar da, eta produktu guztien zenbatekoak batu behar dira. Baina zein izan behar du 
produktu bakoitzaren prezioak, salmenta-prezioa ala erosketa-prezioa? 

Errotazioa kalkulatzeko, salmenta-prezioaren arabera baloratu behar dira izakinak. 
Kontabilitaterako, ordea, erosketa-prezioa erabiltzea eskatzen da. Pentsatu farmazialariak edo 
parafarmaziako jabeak urteko irabaziak kalkulatu beharko dituela dagokion zerga ordaintzeko  
—enpresari bakarra bada, pertsona fisikoen errentaren gainekoa; sozietatea bada, sozietateen gaineko 
zerga—; enpresaren figura edozein izanda ere, irabazien kalkulua egiteko, izakinen aldaketa kontuan 
hartu beharko luke. 

Kalkulu hori egiteko, arazo bat dago: prezioak aldatu egin daitezke urtean zehar, eta prezio 
desberdinetan erositako unitateak egon daitezke biltegian. Zer prezio erabili behar da orduan? Hori 
erabakitzeko, hainbat irizpide daude, eta denak dira arrazoizkoak, zein bere ikuspuntutik. Aukerarik 
errazena azken erosketaren prezioa erabiltzea da. Hori da farmazian gehien erabiltzen dena, balio hori 
kudeaketa-programa informatiko guztietako produktuen fitxan agertzen baita. 



Farmazia eta Parafarmazia 

 

 
LANBIDE EKIMENA 118 

Zorrotz jokatu nahi izanez gero, azken erosketaren prezioa ez da guztiz zuzena, gerta baitaiteke 
biltegiko izakinak prezio desberdinetan erosiak izatea. Kontabilitateak hainbat irizpide onartzen du 
izakinen balorazioa egiteko: batzuen ustez, produktuak biltegian sartu zenean zuen prezioa izan behar 
luke irteten den produktuaren prezioak —FIFO; ingelesez, First In First Out; lehen sartu zena, lehen 
irteten dena—. Beste batzuek, ordea, pentsatzen dute gaur ateratzen diren produktuen prezioak gaur 
egungo prezioa izan behar lukeela —LIFO; ingelesez, Last In First Out, azken sartu zena, lehen irteten 
dena—. Beste batzuek pentsatzen dute bidezkoena dela biltegian dauden unitate guztiei prezio bera 
esleitzea, eta batez besteko prezio haztatua (BPH) kalkulatzen dute, urte amaieran izakinak baloratzeko. 
Azkenik, erosketa egiten den bakoitzean prezio haztatu berria kalkulatuz gero, batez besteko prezio 
aldakorreko (BPA) sistema erabiltzen da. 

7.1.1 Izakinak kontrolatzeko metodoak (I): produktuen fitxak 

Enpresak produktu bakoitzaren stocka ezagutu behar du momentu oro. Horretarako, produktuen 
fitxak erabil daitezke. Produktu bakoitzeko —erreferentzia bakoitzeko— fitxa bat egiten da, eta bertan 
erregistratzen dira produktu horren sarrerak, irteerak, eta izakinak. 

Produktu baten edozein kopuru biltegian sartzen edo bertatik irteten den bakoitzean fitxan idatziz 
gero, jakin daiteke, une oro, zenbatekoak diren izakinak. Horrela, berehala, jakin daiteke noiz iritsi den 
stocka eskaera-puntura, eta eskabide berria egin daiteke. 

Fitxetan, produktuen balorazio ekonomikoa ere erregistra daiteke, sartu edo irteten den unitate 
bakoitzari aukeratutako metodoaren —FIFO, LIFO, BPH edo BPA— araberako prezioa esleituz. 

Bestalde, fitxetan, adieraz daiteke sarrera edo irteera bakoitzean nondik etorri den eta nora joan den 
produktua. Fitxak aukera ematen badu produktuaren lote-zenbakia —eta, batzuetan, baita iraungitze-
data ere— erregistratzeko, sorta jakin bateko produktuen jarraipen zehatza egin daiteke. Horri 
trazabilitatea deritzo. 

Horrek guztiak garrantzi handia dauka laborategi eta handizkako banatzaileen kasuan, larrialdiren 
bat gertatuz gero, produktuak merkatutik kentzeko obligazioa baitute. Demagun medikamentu-lote 
batean arazo bat antzeman dela, eta merkatutik erretiratu behar dela. Lote horretako unitateak banatu 
dituzten laborategi edo saltegiek jakin behar dute, zehatz-mehatz, nora joan diren, erosi dituztenei 
abisatu eta produktuak erretiratu ahal izateko. 

Produktuen fitxak eskuz egin litezke, erreferentzia kopuru nahiko txikia izaten duten enpresetan 
behintzat. Hala ere, gaur egun, enpresa gehienetan, ordenagailuz egiten da stockaren kontrol eta 
kudeaketa. Hala ere, programa informatikoek egiten dutena ondo ulertzeko, prozesua eskuz egiten 
ikastea da onena. 

7.1.1.1 Produktuen fitxen edukia 

Produktuen fitxen edukia hau izaten da: 

• Fitxaren idazpurua. Atal honetan, dagokion produktuaren datu orokorrak adierazten dira. Honako 
hauek, besteak beste: 

 Produktuaren deskripzioa. 
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 Produktuaren erreferentzia. 

 Gehienezko eta gutxieneko stockak (edo eskaera-puntua) 

 Erabili nahi den izakinen balorazio-metodoa. 

• Produktuaren mugimenduak erregistratzeko atala. Hainbat zutabez osaturikoa. 

 Data. 

 Eragiketaren deskripzioa. Zutabe honetan adierazten da zer motatako eragiketa izan den 
(erosketa, salmenta, iraungitzeagatiko galera…). Zutabe honetan ere idatz daiteke nondik 
etorri diren produktuak (sarrerak) edo nora joan diren (irteerak). 

 Sarrerak. Zutabe honetan adierazten da biltegian sartu den produktuaren unitate kopurua. 
Gehienetan, erosketa bidez sartzen dira produktuak biltegian, baina sarrerak egiteko beste 
modu batzuk ere egon daitezke —adibidez, enpresa beraren beste biltegi batetik 
ekarritakoak—. Fitxetan izakinen balorazio ekonomikoa jarri nahi izanez gero, sarrerak 
erosketa-prezioaren arabera baloratzen dira. 

 Irteerak. Zutabe honetan adierazten da biltegitik ateratako produktuaren unitate kopurua. 
Gehienetan, salmenta bidez ateratzen dira produktuak biltegitik, baina irteerak egiteko beste 
arrazoi batzuk ere badaude —iraungitzeagatiko galerak, hornitzaileari itzultzea, hainbat 
arrazoiengatik, eta abar—. Irteeren eta izakinen balorazio ekonomikoa metodo desberdinen 
arabera egin daiteke: FIFO, LIFO eta PMP. 

 Izakinak. Zutabe honetan idazten da sarrera edo irteera bakoitzaren ondoren biltegian 
dagoen produktuaren unitate kopurua. Mugimendu bat egiten den bakoitzean, dagokion 
zutabean apuntatu behar da, eta izakinak izeneko zutabea eguneratu. 
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BILTEGIKO FITXA 

METODOA  PRODUKTUAREN DESKRIPZIOA: 
GEHIENEZKO STOCKA  

ERREF.: GUTXIENEKO STOCKA  
SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK 

DATA DESKRIPZIOA 
KOPURUA PREZIOA BALIOA KOPURUA PREZIOA BALIOA KOPURUA PREZIOA BALIOA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

 

Produktuaren fitxa baten eredua. Eredu honek izakinen balorazio ekonomikoa egiteko aukera ematen du, baina ez 
du lote-zenbakia edo iraungitze-data erregistratzeko eremurik. 
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7.1.1.2 Nola erabili produktuen fitxak? 

Lehenengo, fitxaren idazpurua bete behar da. Bertan, produktuaren datu orokorrak sartu behar dira. 
Ondoren, produktuen mugimenduak erregistratzeko atalaren lehen lerroan, deskripzioaren zutabean, 
“hasierako izakinak” idatzi behar da, eta izakinen zutabean deskribatu behar dira izakinak. 

Hortik aurrera, produktuak biltegian sartu edo irteten diren bakoitzean, beste lerro bat egin behar da, 
dagokion zutabea bete —sarrerak edo irteerak—, eta izakinak eguneratu. Errazago ulertzeko, hona 
hemen adibide bat. 

 

A d i b i d e a   

Handizkako saltegi batean lan egiten dugu, eta PARACETAMOL KERN PHARMA EFG (1G 40 COMPRIMIDOS) 
izeneko produktua dugu biltegian. Esan digute produktu horri dagokion fitxa betetzeko. Fitxan, produktuen 
jarraipena egiteko aukera izan behar dugu, baina ez dugu balorazio ekonomikoa egin behar. Gaurko izakinak 
hauek dira: 

Lote-zk. Iraungitze-data Kopurua 

A-296 12-2012 500 

A-342 06-2013 2.000 

Produktu horren gutxieneko stocka 600 unitatekoa da, eta gehienezko stocka, berriz, 3.000koa. 

Lehenik eta behin, bete idazpurua, eta erregistratu hasierako izakinak. Bukatutakoan, egin marra horizontal bat 
idatzitakoaren azpian. 

BILTEGIKO FITXA 

METODOA  PRODUKTUAREN DESKRIPZIOA: PARACETAMOL KERN 

PHARMA EFG (1G 40 COMPRIMIDOS) GEHIENEZKO STOCKA 3.000 
ERREF.: 658257 2 GUTXIENEKO STOCKA 600 

SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK 
DATA DESKRIPZIOA 

KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-
data KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-

data KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-
data 

500 

2.000 

2010/03/02 

 

Hasierako izakinak       

2.500 

A-296 

B-342 

2012/12

2013/06

Martxoaren 4an, 333 farmaziak 400 unitate eskatu dizkigu, eta bidali diogu. Irteeren zutabean idatziko ditugu. 
Nondik hartuko ditugu 400 unitate horiek? A-296 lotetik (500 daude) edo B-342 lotetik (2.000 daude)? Logikoa 
denez, iraungitze-data hurbilena dutenak bidaliko ditugu lehenik, eta, beraz, 500 horietatik 100 geldituko 
zaizkigu. Idatz dezagun fitxan: 
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BILTEGIKO FITXA 

METODOA  PRODUKTUAREN DESKRIPZIOA: PARACETAMOL KERN 

PHARMA EFG (1G 40 COMPRIMIDOS) GEHIENEZKO STOCKA 3.000 
ERREF.: 658257 2 GUTXIENEKO STOCKA 600 

SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK 
DATA DESKRIPZIOA 

KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-
data KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-

data KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-
data 

500 

2.000 

2010/03/02 

 

Hasierako izakinak       

2.500 

A-296 

B-342 

2012/12

2013/06

100 

2000 

2010/03/04 333 farmaziari salmenta    400 A-296 2012/12

2.100 

A-296 

B-342 
2012/12

2013/06

Orain, martxoaren 5ean, 222 farmaziak 600 unitate eskatu dizkigu. Irteeren zutabean idatzi beharko dugu, baina 
ez dugu lote zaharreneko unitate nahikoa eskabidea betetzeko; beraz, lote horretako unitate guztiak hartuko 
ditugu (100), eta, gainerakoak, beste lotetik. 

BILTEGIKO FITXA 

METODOA  PRODUKTUAREN DESKRIPZIOA: PARACETAMOL KERN 

PHARMA EFG (1G 40 COMPRIMIDOS) GEHIENEZKO STOCKA 3.000 
ERREF.: 658257 2 GUTXIENEKO STOCKA 600 

SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK 
DATA DESKRIPZIOA 

KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-
data KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-

data KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-
data 

500 

2.000 

2010/03/02 

 

Hasierako izakinak       

2.500 

A-296 

B-342 

2012/12

2013/06

100 

2000 

2010/03/04 333 farmaziari salmenta    400 A-296 2012/12

2.100 

A-296 

B-342 
2012/12

2013/06

100

500

2010/03/05 222 farmaziari salmenta    

600

A-296 

B-342 

2012/12

2013/06

1.500 B-342 2013/06
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Martxoaren 6an, beste handizkari batek, BanaFarmek, 1.000 unitate eskatu dizkigu. Idatz dezagun: 

BILTEGIKO FITXA 

METODOA  PRODUKTUAREN DESKRIPZIOA: PARACETAMOL KERN 

PHARMA EFG (1G 40 COMPRIMIDOS) GEHIENEZKO STOCKA 3.000 
ERREF.: 658257 2 GUTXIENEKO STOCKA 600 

SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK 
DATA DESKRIPZIOA 

KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-
data KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-

data KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-
data 

500 

2.000 

2010/03/02 

 

Hasierako izakinak       

2.500 

A-296 

B-342 

2012/12

2013/06

100 

2000 

2010/03/04 333 farmaziari salmenta    400 A-296 2012/12

2.100 

A-296 

B-342 
2012/12

2013/06

100

500

2010/03/05 222 farmaziari salmenta    

600

A-296 

B-342 

2012/12

2013/06

1.500 B-342 2013/06

2010/03/06 BanaFarmari salmenta    1.000 B-342 2013/06 500 B-342 2013/06

Orain, ikusi dugu izakinak gutxieneko stockaren azpitik daudela, eta eskabide berria egin behar dugu. 3.000 
unitateko gehienezko stocka leheneratzeko, 2.500 unitateko eskabidea egin behar dugu, suposatuz ez dugula 
irteerarik izango eskabidea heltzen zaigun bitartean. Demagun produktuak martxoaren 7an heltzen zaizkigula. 

BILTEGIKO FITXA 

METODOA  PRODUKTUAREN DESKRIPZIOA: PARACETAMOL KERN 

PHARMA EFG (1G 40 COMPRIMIDOS) GEHIENEZKO STOCKA 3.000 
ERREF.: 658257 2 GUTXIENEKO STOCKA 600 

SARRERAK IRTEERAK IZAKINAK 
DATA DESKRIPZIOA 

KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-
data KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-

data KOPURUA Lote-zk. Iraungitze-
data 

500 

2.000 

2010/03/02 

 

Hasierako izakinak       

2.500 

A-296 

B-342 

2012/12

2013/06

100 

2000 

2010/03/04 333 farmaziari salmenta    400 A-296 2012/12

2.100 

A-296 

B-342 
2012/12

2013/06

100

500

2010/03/05 222 farmaziari salmenta    

600

A-296 

B-342 

2012/12

2013/06

1.500 B-342 2013/06

2010/03/06 BanaFarmari salmenta    1.000 B-342 2013/06 500 B-342 2013/06

500 

2.500 

2010/03/07 Kern Farmari erosketa 2.500 B-587 2013/12   

3.000 

B-342 

B-587 

2013/06

2013/12

Orain, imajinatu A-296 lotean arazo bat antzeman dela, eta merkatutik kendu behar dela. Fitxa hori begiratuz, 
jakin dezakegu zer bezerori bidali diogun lote horretako unitateren bat. 
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7.1.2 Izakinak kontrolatzeko metodoak (II): inbentarioak 

Inbentarioa da biltegi batean dauden izakinen 
kontaketa zuzena. Izakinak, aldian behin, “eskuz” 
kontatu behar dira, nahiz eta biltegiko fitxen bidez 
kontrolatu, beti egon baitaiteke desadostasunen 
bat fitxetan erregistratutakoaren eta biltegian 
benetan daudenen artean. Seguru asko, farmazia-
arloan lan egiten duten guztiek behin baino 
gehiagotan salduko zuten produkturen bat haren 
stocka negatiboan utzita, eta alderantziz, noiz edo 
noiz ez ziren gai izango ordenagailuko stockean 
agertzen den produktu bat bilatzeko. 

Izakinak zenbatekoak diren segurtasunez 
esateko modu bakarra inbentarioa egitea da. 

 

 

Inbentarioa. Izakinak eskuz eta banan-banan kontatu 
behar dira. Izan ere, beti egoten da zerbait bere lekuan 
ez dagoena; badirudi ontziak beren kabuz mugitzeko 

gai direla. 

 

7.1.2.1 Zein da inbentarioa egiteko prozedura? 

Hau izaten da inbentarioa egiteko prozedura: 

• Produktuen fitxetako datuekin, orri batzuk presta daitezke (inbentarioko fitxak), erreferentzia 
bakoitzeko stockak zenbatekoa izan behar lukeen adierazten dutenak. 

• Material guztiak aurkitu eta sailkatu egin behar dira, kontaketa ordenatua egin ahal izateko. 

• Banan-banan kontatu behar dira materialak, zer egoeratan dauden ikusi, eta, baten bat ez badago 
egoera onean —iraungitze-data pasa duelako edo beste era bateko matxuraren bat duelako—, 
erretiratu egin behar da. Ondoren, kontaketaren emaitza inbentarioko fitxan idatzi behar da. 

• Konparatu kontatutako unitate kopurua eta produktuen fitxan agertzen dena. Normalean, bat etorri 
behar lukete, eta, bat ez badatoz, horren arrazoia bilatu behar da: inbentarioa ez da ondo egin, ez 
dira ondo bete produktuen fitxak sarrera edo irteera bat egon den guztietan, norbaitek bere lekutik 
kanpo utzi du produktu bat eta oraindik ez dugu topatu, edo lapurretaren bat egon da. 

• Azkenik, produktuaren fitxan, lerro berri bat egin behar da inbentarioan aurkitutako unitate kopurua 
adierazteko. 

Inbentarioa egitean, oso garrantzitsua da produktu bakoitza ez kontatzea behin baino gehiagotan. 
Horretarako, hainbat metodo erabil daitezke: kontatutako produktu edo apalen gainean eranskailu bat 
edo beste adierazgarriren bat itsastea, kontatutako produktuen gainean orri bat uztea eta abar. 
Batzuetan, autokopia egiteko fitxak erabil daitezke: kopietako bat produktu edo apalaren gainean uzten 
da, kontatu den adierazgarri, eta, bestea, eraman, inbentarioan idazpenak egiteko. 
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7.1.2.2 Zenbateko maiztasunarekin egin behar da inbentarioa? 

Legez, gutxienez urtean behin egin behar da, baina enpresek maiztasun handiagoz egin dezakete, 
nahi izanez gero. 

Enpresa askok, inbentarioa egiteko, gelditu egiten dute beren jarduera egun batzuetan, eta 
“Inbentarioagatik itxita” kartela jartzen dute atean. Hori ez da posible izaten farmazia-arloko 
establezimenduetan, publikoari zerbitzua emateko obligazioa baitute. Farmazia-bulegoetan, badago 
aukera bat: asteburu batean egitea. Baina badaude urtean 365 egun zabaltzen duten farmazia-bulegoak 
ere. Handizkako saltegiek ere urteko egun guztietan dute bezeroak hornitzeko obligazioa, guardiako 
zerbitzuak direla eta. 

Horrelakoetan, inbentario jarraitua egin daiteke: egunero, edo aldian behin, denbora-tarte bat 
erabiltzen da biltegiko produktuen zati baten kontaketa egiteko, enpresaren jarduera normala behin ere 
gelditu beharrik gabe. 

Inbentario jarraitua eginez gero, produktu bakoitzaren izakinak zer maiztasunekin kontatu erabaki 
daiteke. Produktua zenbateko zorroztasunez kontrolatu nahi den, horren arabera erabaki behar da. 
Adibidez, oso garestiak diren produktuak, eta lapurtzeko arrisku handia dutenak, urtean behin kontatu 
beharrean, hilean behin inbentaria daitezke. Horrela, ordenagailuan jasotakoaren eta benetako izakinen 
artean desadostasunen bat badago, berehala ikusten da. 
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