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Zmeny pri fakturácii KS výrobní

Presun OOM typu odber v rámci zostáv na kartu OOM s výrobou

KS výrobne

KS = SG + O – D – VSn - Sp
Ak KS > Odber zo sústavy

• SZO – Odber

• SZD – KS – Odber

Ak KS < Odber zo sústavy

• SZO – KS

• SZD – nula
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Kontrolné súčty

Kontrolné súčty pri zadávaní meraní výrobcov

• Max výroba SG ≤ Inštalovaný výkon * počet hodín za obdobie

• Vlastná spotreba z výroby VSn ≤ SG

• Suma vlastných spotrieb VSc = VSo + VSn

• Bilancia výrobne SG + O = D + VSo + VSn + OVS + DPV + SP
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Zmeny na portáli ISOM

• Sprístupnenie modulu Agregáty KS pre subjekty zúčtovania
pre rýchlejšiu kontrolu fakturačných položiek na konkrétne
OOM.

• Pridanie rozšírených exportov do zostáv ISCF pre zabezpečenie
rýchleho exportu veľkého množstva údajov.
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Agregáty KS
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Rozšírený export zostáv



Centrálna fakturácia po 1.1.2016

Pri návrhu riešenia boli zohľadnené ciele:

• zohľadnenia predpokladov pre OOM s meraním typu C voči
skutočným meraniam fakturovať v rámci opravnej faktúry so
zoznamom vyúčtovacích faktúr z ktorých sa v opravnej
fakturácií zohľadňujú predpoklady,

• eliminovať počet faktúr tak, že všetky opravné zostavy
vygenerované v danom mesiaci budú vyfakturované pomocou
jednej opravnej faktúry s množstvami, ktoré sa v danom
mesiaci skutočne opravovali.
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Faktúry po 1.1.2016

• Riadna mesačná faktúra

• Vyúčtovacia opravná faktúra

• Súhrnná opravná faktúra
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Riadna mesačná faktúra

• Položky pre OOM s priebehovým meraním, ktoré neopravujú
žiadnu položku zaradenú do existujúcej platnej sumárnej
zostavy.

• Položky pre OOM s nepriebehovým meraním, pre ktoré
nebola zohľadnená žiadna predpokladaná koncová spotreba a
súčasne neopravujú žiadnu fakturačnú položku zaradenú do
existujúcej platnej sumárnej zostavy.

• Položky s predpokladanou koncovou spotrebou pre OOM s
nepriebehovým meraním, pre ktoré nebol za obdobie
fakturácie nahlásený odpočet.
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Vyúčtovacia opravná faktúra

Položky pre OOM s nepriebehovým meraním, ktorých odpočty
boli do systému nahlásené do doby generovania sumárnej
zostavy, zohľadňujúce už vyfakturované predpoklady pre dané
OOM.
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Súhrnná opravná faktúra

Položky pre OOM zo všetkých sumárnych opravných zostáv
vygenerovaných v danom mesiaci.
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Zmeny v zostavách
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Pôvodná zostava

Pôvodná zostava

Riadna mesačná faktúra

Vyúčtovacia opravná faktúra

Súhrnná opravná faktúra
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