
Inventarizácia Skladových zásob k 31.12.20(RR) – nastavenie systému k 01.01.20(RR+1) 

 

V skladových systémoch doporučujem vykonať na prelome rokov Inventarizáciu k 31.12.20RR  

a spustiť krok 4. nižšie uvedeného postupu. Táto činnosť "vyčistí" Váš systém a zrýchli evidenciu  

dokladov a prehľadov  v priebehu nasledujúceho roku. 

 

K tomu doporučujem nasledovný postup: 

 

1. Inventarizácia - Predinventúrny prepočet - potvrďte [Prepočet] - činnosť potrvá veľmi krátko,  

    systém nastaví inventúrne stavy aktuálnymi účtovnými stavmi a činnosť sa sama ukončí. 

    V prípade, že Vaše účtovné stavy sú veľmi nepresné, doporučujem potvrdiť [Nulovanie] =>  

    [Potvrdenie nulovania] a systém prednastaví do údajov o inventúrnom stave 0. 

 

2. Inventarizácia - Spracovanie inventúry - zadajte dátum, ku ktorému vykonávate inventúru 
 

    a) vytlačte si zostavu [Predinventúrna zostava], vykonajte fyzickú inventúru a do predinventúrnej      

        zostavy zapisujte skutočné (spočítané) inventúrne stavy; 
 

    b) po vykonaní fyzickej inventúry zapisujte do stĺpca =Inventúrny stav= aktuálne inventúrne  

        stavy; 

        Upozornenie: počas evidencie inventúrnych stavov môžete činnosť =Spracovanie inventúry= 

        kedykoľvek prerušiť (ukončiť a nanovo spustiť), všetky Vami zadané hodnoty ostanú  

        zachované.  

        Nesmiete už ale spustiť činnosť  =Predinventúrny prepočet= a ani vykonávať nijaké evidencie  

        príjmov a výdajov. 
 

    c) po zapísaní inventúrnych stavov všetkých položiek vytlačte [Inventúrny súpis (NC bez Dph)]    

        v skladových cenách a ak potrebujete, [PC s Dph] v predajných cenách. 

 

3. Inventarizácia - Inventúrne rozdiely - zadajte dátum inventúry, systém Vám zobrazí rozdiely   

    medzi inventúrnymi stavmi a účtovnými stavmi (možnosť vytlačenia rozdielových zostáv)  

    a potvrdením  [Zápis] systém zaeviduje rozdielovú Príjemku/Výdajku, podľa toho, či bol    

    inventúrou zistený prebytok alebo úbytok.  

    Inventúrnymi rozdielmi vytvorená príjemka má označenie "PI"  (bežná príjemka "PR")  

    a výdajka "VI" (bežná výdajka "VD") 

 

4. Inventarizácia - Inventúrna úprava stavov - ak vykonávate inventúru k 31.12.20RR, doporučujem   

    ukončiť ju touto činnosťou (krok 3. môžete, ale nemusíte vykonať). Systém presunie údaje    

    o príjmoch a výdajoch do súborov „minulé obdobia“ (nachádzajú sa v podpriečinku \OLD), 

    priestor pre aktuálne dáta vynuluje a v súbore stavu zásob nastaví ako počiatočné stavy k dátumu  

    01.01.20(RR+1) Vami zadané „Inventúrne stavy“. Systém skladovej evidencie sa týmto urýchli. 

    Prečítajte si popis uvedený v tejto činnosti, potvrďte [Pokračovať], zadajte heslo: "JRS"   

    a potvrďte [Uzatvorenie inventúry]. 

    Upozornenie: ak máte viac skladov a vykonávate inventúru postupne po jednotlivých skladoch,  

    zadajte aj číslo skladu; ak číslo skladu nie je zadané, systém uzatvorí naraz všetky sklady. 


