GAMIRESSO ®- software
modul:

Denní vyúčtování prodeje s ekonomickým vyhodnocením

Vytvoření tohoto programu donutila autora dlouholetá praxe ve stravovacích službách. Program řeší
problematiku prvotní evidence prodeje zboží a kontrolu prodeje v návaznosti na tržby a výnosy
z prodeje. Cílem a úkolem tohoto programu bylo dostat zaměstnance pod účinnou kontrolu a
zabránění vnášení vlastního zboží personálem do prodeje.
Program sleduje prodej jednotlivých druhů zboží na střediscích, výši přirážek, DPH na vstupu, DPH na
výstupu, nákupní ceny program průměruje (aritmetickým váženým průměrem), ukazuje %
výnosovost prodeje zboží. Dále ukazuje Realizovanou tržbu a v ý n o s z p r o d e j e a to u
jednotlivých druhů zboží a při vyúčtování celkem. Je zde přímá úměra:
Tržba celkem (za určitý den) a Výnos z realizovaného prodeje.
Uživatel programu kromě úspory času získává denní přehled, jaká je rentabilní práce v různých
prodejních střediscích. Program umožňuje pracovat v 1 centrálním skladu a v 9-ti prodejních
střediscích. V každém středisku můžeme používat různé prodejní ceny!
Každé prodejní středisko má zavedenou výnosovou kartu a výnosové karty pracovníků. Je zde
přehled, kolik pracovník, realizoval tržby a kolik výnosů.
Program dodržuje zásadu, že když se zboží přijme na základě příjemky do centrálního skladu, je
zaevidováno a nelze ho vědomě vymazat, jen zhodnotit prodejem, nebo přesunout na základě
dokladu. Program je v souladu s nařízenou evidencí Finančním úřadem. Je zajímavý také tím, že před
každým tiskovým výstupem si můžeme jakýkoliv výstup nejdříve prohlédnout na monitoru počítače,
doklady lze ukládat do archívní složky. Program mohou používat plátci i neplátce DPH.
Při nastartování programu musíme provést 2 základní věci:
1/
Zadat do programu vstupní údaje zboží do centrálního skladu.
(interní číslo, název zboží, obsah, nákupní cenu, vstupní DPH)
2/
Výstupní údaje na střediscích.
(prodejní ceny zboží, výstupní DPH – v každém středisku mohou být jiné prodejní ceny!).
Po otevření programu se nám objeví základní menu:

Registr čísel a názvů zboží v centrálním skladu
Zavedení výstupních údajů a prodejních cen na střediscích
Příjmy a převody zboží
Ekonomické vyúčtování zvoleného střediska + Tisky
Přehled tržeb a výnosů na střediscích
Zabezpečení a uložení dat
Manuál ovládání programu
Konec
Kliknutím na názvy funkcí menu se nám objeví dílčí ovládací manuály.
Níže uvedené dokumenty jsou některé komentované tiskové výstupy z provedeného vyúčtování
směny (střediska) – vzorové tisky a komentáře

Obr. 1
Po kliknutí na ikonu programu se nám objeví základní menu. V první funkci tj. Registr čísel a názvu
zboží v centrálním skladu si vložíme veškeré zboží, které máme na skladě, nebo v prodeji.

Obr. 2
Tato funkce je základní a touto funkci začínáme při zprovoznění programu. Jedná se o vložení
základních v s t u p n í c h údajů zboží, se kterými budeme pracovat. Tvoříme zde registr zboží
v centrálním skladu (zboží, které se nachází na provozovně). Zboží řadíme do syntetických a
analytických skupin a to tak jak nám skupiny zboží budou nejlépe vyhovovat.

Obr. 3.
Doklad, ze kterého se provede Vyúčtování střediska (směny). Nabývací cena-je to cena
z centrálního skladu. Prodejní cena – cena s jakou zboží prodáváme ve středisku. Množství – je to
Konečná zásoba zboží ve středisku. Hodnota Kč. – Hodnota v prodejní ceně, Hodnota Kč. – hodnota
v nákupní ceně. Máte neustále přehled o stavu zboží v Nabývací hodnotě a stavu zboží v Prodejní
hodnotě.

Když směna končí, napíše Konečné stavy zboží do kolonky Konečná zásoba. Potom přejdeme na
funkci: POMOCNÍK DENNÍHO VYÚČTOVÁNÍ !!! a provedeme vyúčtování směny.

Výhodou je, že při sepisování Konečné zásoby zboží se na nic nezapomene, protože do kolonky
„Konečná zásoba! musí pracovník napsat nějakou hodnotu. Třeba 0.

Obr. 4.
V této funkci provedeme vyúčtování prodeje (spotřebu) prodaného zboží. Od pracovníka, který
provedl sepsání Konečných stavů zboží, převezmeme dokument a Konečné stavy napíšeme v této
funkci. Jde to velmi rychle. Tato funkce je rozfázována do 5-ti fází.
1. Sepsání konečných zásob zboží
2. Sepsání placených služeb
3. Propočet denního vyúčtování
4. Tisk protokolu denního vyúčtování
5. Předání skladu (zůstatků zboží) po tisku nové směně.

Obr. 5.
Vyúčtování prodeje zboží je hotovo a máme zde všechny potřebné výnosové ukazatele. (Tržbu,
výnosy, prodej zboží v nákupních cenách, prodejní výnosovost zboží v %., prodejní výnosovost
kuchyně v %, základ daně na vstupu z prodaného zboží s 5 a 21 %., Výše DPH na vstupu, základ
daně na výstupu z prodaného zboží s 5 a 21% výše DPH na výstupu).
Z dokladu je zřejmé, jaký je výnos u jednotlivých druhů zboží. Rozložení zboží do různých skupin je
na rozhodnutí uživatele. Zpravidla se jedná zhruba o 11-15 skupin zboží. Můžeme zde také
podchytit obaly, lahve atp.

Poznámka:
Velkou výhodou je, že u každé prodané položky zboží víme jaký byl dosažen v ý n o s !!
U položky 101 – Kofola čepovaná a 219 Frankovka bílá 0,7 je úmyslně navolená špatná prodejní
cena. Je to Nabývací cena + DPH. Při prodej to netvoří žádný výnos. Dost často se to u uživatelů
stává a potom se diví, že nemají patřičné výnosy. Náprava: U těchto dvou položek Napíšeme
správnou prodejní cenu ve funkci Zavedení výstupních údajů a prodejních cen na střediscích.

Obr. 6.
Po vytištění dokladu „Protokol denního vyúčtování“ se nám automaticky vytiskne „Rozbor denního
vyúčtování zboží z realizovaného prodeje. Rozbor tržeb vyžadují zpravidla Kontrolní orgány.

Obr. 7.
Zůstatky zboží z „Protokolu denního vyúčtování“ se nám převedou do kolonky „Množství“
v dokladu“ Protokol předání střediska.“ Jedná se o Počáteční zásobu zboží pro nastávající směnu.
V tomto případě máme ve středisku zboží v Nákupní hodnotě 6 723,18 a v Prodejní hodnotě
11 393,70 Kč.
Tímto způsobem můžeme účtovat středisko do nekonečna. Upozorňujeme, že takto můžeme
účtovat samostatně až 9 středisek, kde nabývací ceny jsou převáděny z Centrálního skladu a
Prodejní ceny mohou být v každém středisku rozdílné.
Zůstatky zboží v: Protokolu denního vyúčtování“ se automaticky přesunou do kolony MNOŽSTVÍ v
„Protokolu předání střediska“.

Obr. 8.
Každé středisko má zavedené výnosové karty. Je to výborná pomůcka pro řízení střediska. Uživatel
programu přesně ví, kolik a který pracovník mu dosáhl výši tržby, ale hlavně v ý n o s ů! Přesně ví a
to i v průběhu měsíce, kolik má zrealizovaných výnosů.

Tento program „hlídá“ prodejní pracovníky. Je vhodný všude tam, kde se zboží přímo prodává,
nejen v restauracích, ale i v bufetech, nevyvařujících provozech, kioscích, příležitostních prodejů
atp. Slouží i pro odborné školy jako výukový program. Uživateli programu odpadnou složité křížové
propočty ve vyúčtování.
V programu je vložen podrobný obrázkový manuál.
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