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Evidencia predaja spotrebiteľského balenia liehu
Systém Restaurant verzia 14 je rozšírený o evidenciu predaja spotrebiteľského balenia liehu.
Evidencia je navrhnutá s prihliadnutím na zákon 474/2009 §44a článok 7 bod b
(7) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj podľa
odseku 6 (ďalej len "držiteľ povolenia"), je povinná,
a)...
b) viesť dennú evidenciu spotrebiteľských balení podľa účtovných dokladov a čiarového kódu
EAN v členení podľa odseku 15 písm. a), d), e), a f). Túto evidenciu je povinný držiteľ
povolenia mať k dispozícii v prevádzkarni.
(15) Osoba oprávnená na distribúciu je povinná za každú prevádzkareň viesť dennú evidenciu
spotrebiteľských balení podľa účtovného dokladu a čiarového kódu EAN, ktorá obsahuje
Stručné zhrnutie bodov a), až f): počet prijatých, vydaných a stav SBL v kusoch s
identifikačnými údajmi dodávateľa SBL a číslo oprávnenia dodávateľa SBL.
Tento spôsob evidencie nebude podporovaný vo verzii programu 12. Zároveň vo verzii
programu 14. nebude podporovaný predchádzajúci spôsob evidencie SBL pre colnicu.

Spôsob evidencie
Na vedenie evidencie si môžete vybrať z troch rôznych druhov a spôsobov vedenia evidencie. Tieto
spôsoby sú navrhnuté s ohľadom na rôzne druhy prevádzok. Jednoduchým nastavením v programe
môžete zadať druh evidencie.
Jednoduchá evidencia liehu
Tento druh evidencie je navrhnutý pre prevádzky, ktoré nakupujú a predávajú celé SBL podľa
čiarového kódu. Evidencia je odvodená z pohybu s tovarovou položkou.
Jednoduchá evidencia vyžaduje mať vo Vašom obchodnom čísle tovaru nastavený EAN kód SBL.
Rozšírená evidencia liehu
Rozšírená evidencia je navrhnutá pre prevádzky, ktoré nakupujú rovnaké balenie z toho istého druhu
destilátu. Predaj vykonávajú rozlievaním SBL. Výpočet SBL je vykonávaný výpočtom z predaja v MJPo
(merná jednotka pre pokladňu) prepočítané na MJS (merná jednotka pre sklad) a z tej je prepočítaná
na MJPr (merná jednotka pre príjem). Výsledná hodnota je zaokrúhlená na celé balenia SBL dole. To
znamená, že otvorené SBL sú považované za predané. K jednej tovarovej položke v tovarovom
číselníku môžete mať priradený len jeden EAN kód.
Multievidencia liehu
Multievidencia liehu je navrhnutá pre prevádzky, ktoré nakupujú SBL v rôznych baleniach z toho
istého druhu destilátu. Nákup destilátov je vykonávaný podľa čiarového kódu na SBL a predaj je
vykonávaný rozlievaním SBL. Evidenciu predaja v tomto druhu evidencie musí vykonávať obsluhujúci
personál pri pokladni, alebo skladník, podľa spôsobu výdaja SBL na prevádzku.
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V tomto druhu evidencie je zavedená doplnková tabuľka pohybov destilátu SBL podľa EAN, ktorú
môžete ručne korigovať. V tabuľke pohybov SBL môžete jednoducho nastaviť počiatočný stav
destilátu v SBL pre potrebu vytlačenia stavu skladu na začiatku roka podľa požiadaviek colného
úradu.

Nastavenie spôsobu evidencie
Nastavenie vykonajte pomocou funkcie v páse menu Nastavenie voľbou Nastavenie programu .
Použitím tejto voľby otvoríte formulár nastavenia programu. V záložke Evidencia liehu nastavte
požadovaný spôsob evidencie liehu.

Po zvolení spôsobu evidencie použite voľbu zatvoriť.
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Nastavenie položky pre evidenciu
Nastavenie položiek do evidencie vykonajte voľbou Upraviť z tovarového číselníka na tovarovej
položke, ktorú chcete nastaviť na evidenciu liehu. Položky zahrnuté do evidencie sú v tovarovom
číselníku vyznačené červenou farbou.
Voľbou Upraviť v záložke Colnica alkohol nastavte položku.

Pomocou uvedených možností nastavte položku pre evidenciu liehu.
Jednoduchá evidencia liehu
V prípade používania jednoduchej evidencie nastavte len voľbu Tovar je zaradený do hlásenia liehu
(alkoholu) pre colnicu. Ako číslo tovaru musíte používať čiarový kód uvedený na SBL. Predpokladá sa,
že MJS a MJPr ako aj MJPo sú v tomto druhu evidencie rovnaké. Ešte by ste mali nastaviť
koncentráciu liehu v %. Ostatné voľby pre tento druh evidencie nechajte prázdne nenastavené.
Rozšírená evidencia liehu
Pre potreby rozšírenej evidencie musíte nastaviť voľbu Tovar je zaradený do hlásenia liehu
(alkoholu) pre colnicu a zároveň musíte nastaviť EAN kód pre rozšírenú evidenciu. Spotrebiteľské
balenie a koeficient SBL je odvodený z MJPr jednotky pre príjem. Musíte nastaviť koncentráciu liehu v
%. Predpokladá sa, že budete pre jednu predajnú jednotku používať len jedno balenie tovaru s EAN
kódom zapísanom v EAN pre rozšírenú evidenciu.
Mutievidencia liehu
Pre potreby multievidencie musíte nastaviť voľbu Tovar je zaradený do hlásenia liehu (alkoholu) pre
colnicu. Ďalej musíte nastaviť zoznam EAN kódov jednotlivých SBL pre túto položku. K jednotlivým
SBL zadajte jednotku SBL. Prepočtový koeficient sa nastaví automaticky ak je zvolená SBL v tabuľke
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Merných jednotiek a má zadaný koeficient. V prípade použitia SBL ktoré sa nenachádza v zozname
merných jednotiek môžete koeficient zadať ručne, alebo ho môžete doplniť do zoznamu merných
jednotiek.
Koeficient SBL je použitý na prepočet SBL zo skladovej jednotky. Je to len doplnková hodnota pre
evidenciu. Z toho istého dôvodu nastavte aj koncentráciu liehu v %. Pre všetky SBL v rámci jednej
predajnej položky musí byť koncentrácia liehu rovnaká.
Pre spoľahlivý výpočet príjmu musíte priradiť čísla EAN na Obchodných Partnerov.
Nastavenie EAN čísel na Obchodných Partneroch
Pre rozšírenú evidenciu liehu aj pre multievidenciu liehu musíte priradiť čísla tovaru Vášho
tovarového číselníka k EAN kódom tovaru obchodného partnera.
Tieto hodnoty nastavte z tovarového číselníka páse kariet použitím Funkcie tovaru voľbou Priradiť
čísla tovaru OP.
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V tejto tabuľke nastavte v kolonke Číslo tovaru OP EAN tovarovej položky a v kolonke Obchodný
partner nastavte obchodného partnera od ktorého budete tovar nakupovať.
Pozor: nezabudnite v zozname obchodných partnerov nastaviť k dodávateľom Registračné číslo
dodávateľa liehu. Toto bude vložené do tlačovej zostavy hlásenia.
Pre vloženie EAN kódov z tabuľky multievidencie môžete použiť funkciu

Použitím tejto funkcie sa do tabuľky v pridajú EAN kódy zadané na položke z tabuľky multievidencia
liehu zoznam EAN kódov. Viď Nastavenie položky pre multievidenciu. Potom stačí k jednotlivým
kódom priradiť obchodného partnera - dodávateľa uvedeného tovaru.
Funkciu môžete použiť viac krát ak nakupujete to isté SBL od viacerých dodávateľov súčastne.
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Hlásenia pre colnicu
Hlásenia vytlačíte na požiadanie kontrolných úradov pomocou funkcie z Prehľadov použite voľbu
Evidencia liehu pre colnicu.
Použitím tejto voľby zobrazíte formulár pre výber tlačovej zostavy.

V tomto formulári nastavte požadované hodnoty a vytlačte požadovanú zostavu.
Môžete vytlačiť zostavu prehľadu za požadované obdobie. Obdobie pre zostavu Vám zadá kontrolný
orgán pri kontrole stavu destilátov.
V pravej časti formulára máte náhľad na zoznam zaradených položiek a EAN kódov do evidenciu
destilátov.
Tlač výstupných zostáv
Jednotlivé zostavy budú vypočítané podľa spôsobu aký máte nastavený na evidenciu liehu.

Pomocou tejto voľby vytlačíte zostavu zo stavom, nákupom a predajom destilátu

Pomocou tejto voľby vytlačíte stav destilátov v SBL podľa druhu evidencie:
Jednoduchá a rozšírená evidencia - k začiatku účtovného obdobia z počiatočných stavov nastavených
v programe pomocou funkcie Nastavenia\Nahrať stav na začiatku roka
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Multievidencia - pre tento druh evidencie je stav napočítaný z doplnkovej tabuľky multievidencie
liehu. Všetky pohyby zadané k dátumu 1.1. v aktuálnom roku sú spočítané ako počiatočný stav na
začiatku roka.
Doplnková tabuľka multievidencie liehu.
V prípade multievidencie liehu musíte ručne nastaviť množstvo SBL na prevádzke. Nastavte ho
zadaním dátumu do pohybu 1.1.2011 - pre aktuálny rok 2011.
Ručnú evidenciu otvoríte použiť pomocou funkcie z menu Sklad/Pohyb SBL EAN

Použitím voľby nový vytvoríte nový pohyb SBL na sklade.
Použitím voľby Upraviť upravíte existujúci pohyb SBL na sklade.
Pri vytváraní príjemiek je pohyb generovaný automaticky ak sa na príjemke nachádza položka
zaradená do evidencie SBL.
Pre potreby multievidencie liehu musí výdaj SBL obsluhujúci personál nastaviť na pokladni ručne
pri otváraní SBL.
úprava pohybu SBL
Použitím funkcie Upraviť, alebo nový otvoríte formulár na úpravu pohybu SBL pre multievidenciu SBL.
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Do formulára zadajte požadované hodnoty pre evidenciu.
Dátum zadajte podľa aktuálneho dátumu pohybu. Pre počiatočný stav vložte dátum 1.1.2011
Vyberte zo zoznamu dodávateľa ak sa jedná o príjem. Nastavte druh pohybu SBL

podľa Vami požadovaného druhu.
Pre zadanie počiatočných stavov použite druh pohybu príjem - výdaj nebude do počiatočných
stavov zarátaný!
Účtovný doklad zadajte ak robíte doplnkovú evidenciu príjmu pre opravu príjemky a podobne. Inak je
príjem generovaný automaticky z príjemky.
Do jednotlivých riadkov pohybu zadajte EAN kódy a požadované množstvo SBL.
Použitím funkcie Zatvoriť zatvoríte editáciu pohybu SBL.
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Zhrnutie:
Jednoduchá evidencia:
Vyžaduje používanie čiarových kódov vo Vašom obchodnom čísle tovaru a predpokladá predaj a
nákup celého balenia SBL. Tento spôsob predaja je najčastejší pre maloobchodné prevádzky druhu
potraviny a podobne v ktorých nedochádza k otváraniu SBL.
Nápočet pohybu je vykonávaný automaticky z pohybov tovaru.
Na položkách nastavíte len hodnotu, že Tovar je zaradený do hlásenia liehu (alkoholu) pre colnicu.
Všetky merné jednotky MJS, MJPo, MJPr musia byť rovnaké.
Rozšírená evidencia:
Spôsob predaja v reštauračných zariadeniach pri ktorých sa predáva SBL rozlievaním cez obchodný
kód predajcu a EAN je zadaný v rozšírenej evidencii na tovarovej položke Colnica alkohol.
Predajca musí zabezpečiť nákup stále toho istého balenia SBL z jedného druhu. V tejto evidencii nie je
možné kombinovať viacej druhov balenia SBL pre jednu položku.
Nápočet je vykonávaný z pohybov tovaru.
Na položkách musíte nastaviť hodnotu Tovar je zaradený do hlásenia liehu (alkoholu) pre colnicu a
zároveň musí byť zadaný EAN pre rozšírenú evidenciu.
Multievidencia
Spôsob predaja viacej balení z jedného druhu rozlievaním. Tento spôsob predaja používa väčšina
reštauračných prevádzok.
EAN kód SBL je zadaný na položke v tabuľke Multievidencia liehu zoznam EAN kódov balení.
Nápočet je vykonávaný z tabuľky pohyb SBL EAN.
Na položkách musíte nastaviť Tovar je zaradený do hlásenia liehu (alkoholu) pre colnicu a vyplniť
tabuľku EAN kódov pre multievidenciu.
Pri predaji musí čašník zadávať na pokladni kedy otvoril SBL jeho EAN kód. Toto musí robiť pre
každú otvorenú fľašu destilátu zaradenú do hlásenia liehu.
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