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NOTA PRAWNA:

Publikacja  ta  wydana  została  przez  firmę  PetroConsulting  Sp.  z  o.o.  z  siedzibą  w
Grudziądzu.  Firma  PetroConsulting  Sp.  z  o.o.  zastrzega  sobie  prawo  do  aktualizacji
niniejszej publikacji bez uprzedzenia.

W przypadku nieuprawnionego dostępu do niniejszego opracowania posiadacz proszony
jest o jej niezwłoczny zwrot do siedziby firmy PetroConsulting Sp. z o.o. 

Niniejsza  publikacja  zawiera  informacje  poufne  będące  tajemnicą  przedsiębiorstwa
dlatego zabrania się bez pisemnej zgody PetroConsulting Sp. z o.o. na jakiekolwiek jej
wykorzystywanie,  kopiowanie  z  wykorzystaniem  środków  elektronicznych  jak  i
mechanicznych.
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1. OPIS SYSTEMU:

Program PetroManager 15+  służy do automatycznego rozliczania paliw w temperaturze
+150C (tzw. objętość standardowa).

Program składa się z dwóch elementów tj. modułu programowego systemu administracji
stacją paliw PetroManager NET oraz Instrukcji Rozliczania Wyrobów Energetycznych
będącej  nierozerwalnym elementem programu.  Instrukcja  zawsze  dopasowana jest  do
charakterystyki  obrotu  paliwiami  w  danej  firmie  i  dokumentuje  prawidłowe  rozliczenie
powstająych niedoborów. 

PetroManager 15+  – bardzo precyzyjnie zbiera dane z elementów automatyki wydań i
pomiaru poziomu oraz zarejestrowanych dostaw. Porównuje wszystko z wprowadzonymi
dokumentami i w odpowiedniej formie generuje raport, który umożliwi wszystkie, powstałe
na  każdym  etapie  obrotu  paliwami,  niedobory  rozliczyć  jako  koszt,  a  nie  stratę
(oszczędności fiskalne).

Podstawowe korzyści rozliczania paliw w temperaturze +15  0  C:

1.Wprowadzenie w firmie systemu rozliczeń eliminuje tzw. „braki temperaturowe”, za które 
   zawsze dopłacał odbiorca (kupujący),
2. Braki niezawinione w paliwach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów
   (KUP) pod warunkiem, że będą właściwie udokumentowane na podstawie dokumentów
   źródłowych oraz zgodne z obowiązkową Normą Zakładową Braków Niezawinionych.
3. Proponowany system rozliczeń pozwala uszczelnić system a właściciel firmy na bieżąco
   jest informowany o tym, że braki w paliwach nie przekraczają NZBN (są brakami
   niezawinionymi).

Przykładowe niedobory wynikające z dopuszczalnych granicznych błędów pomiarowych i 
norm:

- nalewaka w bazie dostawcy - 0,5%
- instalacji pomiarowej cysterny - 0,5%
- zbiornika pomiarowego - pomiar „przed dostawą” 0,3%, pomiar „po dostawie” 0,3%
- dystrybutora paliwa – 0,5%
- wydanie Pb do cysterny z bazy Dostawcy – 0,1%
- wydanie ON do cysterny z bazy Dostawcy – 0,04%
- wydanie ON do cysterny ze zbiornika mag. (pośredniego) – 0,04%
- transport cysterną samochodową – 0,1%
- przyjęcie ON do zbiornika pomiarowego – 0,04%
- przyjęcie Pb do zbiornika pomiarowego – 0,1%
- magazynowanie Pb – 0,0015%
- magazynowanie ON – 0,0006%
- instalacja pomiarowa dla gazu skroplonego LPG - ± 1,0 %

www.petroconsulting.pl  4

http://www.petroconsulting.pl/


2. WYMAGANIA SYSTEMOWE:

W celu rozliczania braków występujących w  rozliczaniu paliw ciekłych znajdujących się
poza  procedurą  zawieszenia  poboru  akcyzy  (tj.  w  bardzo  dużym  uproszczeniu:
znajdujących się poza składem podatkowym) podmiot gospodarczy (firma) musi posiadać
zasadną Normę Zakładową braków niezawinionych ! - udostępnianą wraz z programem
PetroManager 15+.

Norma Zakładowa obejmuje:

1. Normę ubytków naturalnych,
2. Uzasadniony współczynnik korekcyjny błędów granicznych dopuszczalnych przyrządów
pomiarowych.

Odpowiednio wyliczone ilości oraz wartości braków niezawinionych podane  w raporcie
końcowym  z  programu  można  wprowadzić  bezpośrednio  do  systemu  księgowo  –
finansowego co  pozwoli kwalifikować je jako koszty, a nie jako straty.

Dodatkowo aby system osiągnął pełną funkcjonalość i działał poprawnie niezwykle ważne
jest dokładne  wprowadzanie lub uzupełnianie w systemie informacji  na temat każdej
dostawy paliwa.  Bez dbałości o ten element system  nie będzie poprawnie dokonywał
inwentaryzacji! 

3. WPROWADZENIE/UZUPEŁNIANIE DOSTAW PALIWA:

Jeśli z jakiegoś powodu system PetroManager nie wykrył automatycznie dostawy paliwa
(np. odłączone sondy pomiarowe) aby umożliwić modułowi PetroManager 15 + poprawne
funkcjonowanie należy taką dostawę wprowadzić ręcznie. W tym celu przechodzimy do
zakładki  DOSTAWY  znajdującej  się  w  belce  nawigacyjnej  systemu  PetroManager,  a
następnie klikamy w menu operacyjnym link UTWÓRZ DOSTAWĘ.
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Następnie uzupełniamy wszystkie dostępne pola oraz klikamy na przycisk ZAPISZ.

Jeżeli  system  PetroManager  automatycznie  wykrył  i  zarejestrował  dostawę  paliwa
dostarczoną do zbiornika, na potrzeby inwentaryzacji konieczne jest uzupełnienie o dane
Odbiorcy,  Dostawcy,  WZ,  Ilość WZ (dm3),  Cena produktu za  dm3  oraz o  wariant
rozliczenia  dla  tej  dostawy  (bez  strat,  straty  tylko  przy  przekazaniu,  straty  w
transporcie i przy przekazaniu, starty w transporcie kolejowym).

Aby uzupełnić istniejącą dostawę przechodzimy do zakładki DOSTAWY znajdującej się w
belce nawigacyjnej programu  PetroManager NET  i  przy wybranej dostawie klikamy na
przycisk AKTUALIZUJ. 
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Nastepnie uzupełniamy brakujące dane w poszczególnych, uwidocznionych polach.

4. ROZLICZENIE DOSTAWY:
Co  prawda  nie  ma  obowiązku  prowadzenia  ewidencji  ani  rozliczeń  w  objętości
standardowej. Obowiązek ten ciąży tylko na firmach płacących podatek akcyzowy.

Biorąc  jednak pod uwagę to,  że  praktycznie  wszystkie  firmy kupują i  płacą za paliwa
płynne  w  objętości  standardowej  (15  stopni  Celsjusza)  nie  pozostaje  nic  innego  jak
rozliczać paliwo w firmie właśnie w temperaturze +150C.

W  celu  uzyskania  profesjonalnych  raportów  rozliczających  daną  dostawę  paliwa
przechodzimy  do  zakładki  DOSTAWY znajdującej  się  w  belce  nawigacyjnej  systemu
PetroManager, a następnie klikamy na przycisk AKTUALIZUJ przy wybranej dostawie. W
kolejnym  kroku  posiłkując  się  menu  operacyjnym  znajdującym  się  po  prawnej  stronie
ekranu, klikamy na przycisk ROZLICZ TĄ DOSTAWĘ. 
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Po  kliknięciu  przycisku  ROZLICZ  TĘ  DOSTAWĘ system  automatycznie  wygeneruje
dokładne raporty związane z wybraną dostawą:

a) Protokół przyjęcia dostawy:

b) Rozliczenie dostawy z rozliczeniem braków:
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5. RAPORT INWENTARYZACYJNY / KONTROLNY SPIS Z NATURY:

Funkcjonalność  programu  została  podniesiona  do  maksimum  dzięki  możliwości
przeprowadzania  w  dowolnym  momencie  Kontrolnego  Spisu  z  Natury  niebędącego
jeszcze  właściwą  Inwentaryzacją  i  niepodlegającego  ustawie  o rachunkowości,  a
jednocześnie gwarantującego bardzo precyzyjne wychwycenie ewentualnych nieścisłości
w dowolnym momencie ! Wykonuje się go dokładnie tak samo jak pełną inwentaryzację,
jednak bez zachowania pełnych wymagań określonych Ustawą. Krótko mówiąc wyniku
Kontrolnego Spisu z Natury nie księgujemy, a Inwentaryzacje TAK.

Aby  wykonać  pełny  raport  inwentaryzacyjny  przechodzimy  do  zakładki  RAPORTY
znajdującej  się  w  belce  nawigacyjnej  systemu  PetroManager  i  klikamy  na  przycisk
INWENTARYZACJA.  Następnie  podajemy  czasookres  za  jaki  chcemy  przeprowadzić
inwentaryzację oraz wybieramy rodzaj medium, którego raport będzie dotyczył. 
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Na koniec klikamy na przycisk  GENERUJ RAPORT.  System automaycznie wygeneruje
stosowny dokument:

6. ROZLICZENIE INWENTARYZACJI:

Aby  wykonać  pełny  raport  rozliczający  inwentaryzację  przechodzimy  do  zakładki
RAPORTY  znajdującej  się  w  belce  nawigacyjnej  systemu  PetroManager  i  klikamy na
przycisk  ROZLICZENIE  INWENTARYZACJI.  Następnie  podajemy  czasookres  za  jaki
chcemy przeprowadzić  inwentaryzację  oraz  wybieramy rodzaj  medium,  którego  raport
będzie dotyczył. 
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Na koniec klikamy na przycisk  GENERUJ RAPORT.  System automaycznie wygeneruje
stosowny dokument:
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