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Інвентаризація запасів
Інвентаризація запасів проводиться користувачем за кожним місцем зберігання окремо, а в
рамках місця зберігання – окремо за обраною номенклатурною групою. На момент проведення
інвентаризації повинно бути завершено введення даних в систему за період, що передує
проведенню операції.
Формування відомості інвентаризації запасів проводиться в підсистемі Логістика / Облік
запасів / Запаси на складах в модулі Інвентаризація запасів.

1
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Відкривається вікно Реєстр відомостей інвентаризації, в якому виконати наступні дії:
В полі Підрозділ вибрати необхідний склад – Місце зберігання запасів.
У вікні Вибір місця зберігання запасів встановити курсор на необхідний склад.
Натиснути клавішу ОК.
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4
5

Встановити курсор у табличну частину вікна.
По пункту меню Реєстр / Створити створюється відомість інвентаризації запасів.

5
4

Відкривається вікно Створення відомості інвентаризації, в якому заповнити наступні
поля:
6 Відомість № - заповнити вручну номер або система автоматично проставить номер,
якщо налаштована автонумерація.
7 Ввести Період з…до. Рекомендується встановлювати не великий проміжок дат (можна
один день), тому що проводиться блокування карток та поточна роботи з ними буде не можлива.
8 Вибрати тип Розрахунок залишків. При виборі На початок періоду документи руху
поточного дня не потрапляють у відомість. При виборі На кінець періоду документи руху
потрапляють у відомість.
9 Вибрати Місце зберігання. Поле буде неактивним, якщо перед створюванням
відомості інвентаризації у полі Підрозділ вибрати необхідний склад.
10 МВО поставиться автоматично.
11 При необхідності вибрати Об’єкт обліку із запропонованого списку.
12 При необхідності вибрати Рахунок обліку із плану рахунків.
13 У табличній частині по клавіші Insert або клавіші F4, при необхідності, можна вибрати
групу ТМЦ, по якій необхідно сформувати відомість.
14 Натиснути клавішу ОК.
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14
15 Відкривається вікно з назвою Інвентаризація, в якому на закладці Реквізити
інформація заповнюється автоматично.
16 Встановити курсор на закладку Специфікація, яка містить всі позиції номенклатури
по обраних групах на даному місці зберігання. Система автоматично сформує специфікацію
відомості за даними кількісного складського обліку.

15

16
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17 Якщо при проведенні інвентаризації виявлені розбіжності, то встановити курсор на
необхідну номенклатурну позицію в табличній частині та натиснути клавішу Enter.

17

Відкривається вікно Редагування позиції, в якому заповнити наступні дані:
18 В полі В Наявності кількість ввести необхідну фактичну кількість та натиснути
клавішу Enter.
19 Поле Вартість заповнюється автоматично, в залежності від зазначеної кількості.

18
19

Після таких дій у вікні Редагування позиції з’являться додаткові поля:
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20 Для недостачі система надає можливість обробки позиції З урахуванням норм
природного убутку або через поле Покрито надлишками. При наявності надлишку система
надає можливість обробки позиції через поле Покрито нестачами.
21 Натиснути клавішу ОК.

20
21
22 Змінені позиції номенклатури відображаються в табличній частині: позиції з
недостачами- червоним кольором, позиції з надлишками - зеленим кольором.

22

23 Введення номенклатурних позицій, які не відображені на закладці Специфікації,
виконується по пункту меню Відомість / Створити або по клавіші Insert.
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23

Відкривається вікно Редагування позиції, в якому заповнити наступні поля:
24 У полі Артикул відкривається вікно Вибір номенклатурних позицій, в якому
вибирається необхідна позиція.
25 Встановити курсор у табличній частині на необхідну номенклатуру та натиснути
клавішу Enter.

24

25

26 В залежності від налаштувань об’єктів обліку товарно-матеріальних цінностей в
системі може відкритися вікно вибору Об’єкт обліку для номенклатури.
27 В полі Об’єкт обліку вибрати із запропонованого списку необхідне.
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28 Натиснути клавішу ОК.

26
27

28

29 Якщо за номенклатурою налаштований аналітичний облік, то відкриється вікно
Модифікація рядка документа, в якому заповнити з довідників поля аналітики.
30 Натиснути клавішу ОК.
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29

30
31 Заповнити ціну в полі Облікова ціна.
32 Вказати кількість в полі В Наявності кількість та натиснути клавішу Enter.

31
32

Після таких дій у вікні Редагування позиції з’являться додаткові поля:
33 При наявності надлишку система надає можливість обробки позиції через поле
Покрито нестачами.
34 Натискаємо клавішу ОК.
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33
34
35 Номенклатурна позиція, яка введена користувачем, відображається зеленим кольором.
36 Натиснути на іконку
– зберегти документ.

36

35
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37 По пункту меню Відомість / Закрити відомість проводиться закриття відомості. При
закритті відомості автоматично формуються документи на оприбуткування надлишків і списання
недостач, якщо такі виявлені в ході проведення інвентаризації.
38 Закрити вікно.

38

37

39 Сформована відомість інвентаризації з’являється в реєстрі відомостей та буде
відображена чорним кольором.

39

40 Для друку відомості інвентаризації необхідно зайти всередину документа, натиснути
на клавішу F9 та вибрати звіт з групи 159 Інвентаризація запасів.
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