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Jak przeprowadzić i rozliczyć inwentaryzację? 

W programie Inwentarz Optivum inwentaryzację przeprowadza się w następujących krokach: 
1. Utworzenie dokumentu inwentaryzacji  
2. Przypisanie arkuszy spisowych do inwentaryzacji  
3. Przeprowadzenie spisu z natury i naniesienie wyników w arkuszach spisowych przypisanych do 

bieżącej inwentaryzacji  
4. Wyszukanie różnic inwentaryzacyjnych  
5. Korekta zapisów w arkuszach i ponowne wyszukanie różnic  
6. Utworzenie dokumentów przychodu i rozchodu dla stwierdzonych różnic inwentaryzacyjnych  
7. Zakończenie inwentaryzacji  

Utworzenie dokumentu inwentaryzacji 

1. W menu Inwentaryzacja wybierz pozycję Inwentaryzacje – wyświetli się formularz Inwentaryzacje. Jeśli 

formularz nie jest pusty, na pasku narzędzi kliknij ikonę . 

2. Na karcie Opis opisz inwentaryzację, wypełniając pola Numer, Rodzaj, Sposób, Odpowiedzialni, Uwagi, 
Rozpoczęto.  

 

Inwentarz Optivum 
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Z racji tego, że inwentaryzacja jest czynnością wykonywaną dosyć rzadko, program nie narzuca użyt-
kownikowi wzorców numeracji, dlatego numer należy wpisać ręcznie. 
W polach Odpowiedzialni i Uwagi należy wprowadzić możliwie jak najwięcej informacji o aktualnie 
przeprowadzanej inwentaryzacji – może się to przydać w okresie późniejszym, gdy ktoś będzie kon-
trolował prawidłowość przeprowadzenia spisu. 
W polu Rozpoczęto domyślnie wprowadzana jest bieżąca data i godzina. 

Na karcie Opis znajdują się dwie dodatkowe karty: 
• karta Arkusze spisowe, na której wyświetla się lista przypisanych arkuszy spisowych, 
• karta Rozliczenie inwentaryzacji, na której wyświetlana lista różnic stwierdzonych w wyniku rozli-

czenia inwentaryzacji. 

3. Zapisz dane, klikając ikonę  na pasku narzędzi. 

Przypisanie arkuszy spisowych do inwentaryzacji 

1. W oknie Inwentaryzacje na karcie Opis/ Arkusze spisowe kliknij przycisk . 

2. W oknie Tworzenie arkuszy inwentaryzacyjnych opisz, jakie arkusze należy utworzyć, tj. w sekcji Utwórz ar-
kusze, które dotyczą zaznacz opcję pomieszczeń, w polu księgi inwentarzowej wybierz z listy właściwą 
księgę.   

 

3. Kliknij przycisk Utwórz – utworzą się arkusze inwentaryzacyjne dla każdego z pomieszczeń szkoły.  
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4. Kliknij ikonę  na pasku narzędzi.  

Przeprowadzenie spisu z natury i naniesienie wyników w arkuszach spisowych 
przypisanych do bieżącej inwentaryzacji 

1. Wydrukuj arkusze spisowe dla każdego pomieszczenia.  
 W menu Inwentaryzacja wybierz pozycję Arkusze spisowe. 
 W oknie Arkusze spisowe przejdź na kartę Lista. 

 Kliknij przycisk  i w oknie Raporty wybierz raport do wydruku, a następnie naciśnij klawisz Enter. 

   

 Aby obejrzeć wydruk, kliknij przycisk . Aby skierować wydruk na drukarkę, kliknij przycisk . 
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2. Porównaj stan faktyczny ze stanem księgowym wyposażenia i nanieś różnice na przygotowanych 
wydrukach. 

3. Uzgodnij stan księgowy ze stanem stwierdzonym dla każdego pomieszczenia. 

Jeśli spis z natury pokrywa się ze stanem księgowym, to: 
 Przejdź na kartę Lista i wybierz arkusz spisowy wyposażenia pomieszczenia (np. gabinetu języka 

polskiego).  
 Przejdź na kartę Opis/ Spis i kliknij przycisk Wszystkie, aby zaznaczyć wszystkie pozycje listy.  

 

 Przejdź na kartę Operacje grupowe na spisie.  

 W sekcji Operacja zaznacz opcję Wypełnij stan z oryginalnego, w sekcji Które wiersze zaznacz opcję 
zaznaczone i kliknij przycisk Wykonaj.  
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 Przejdź na kartę Spis. W kolumnie Stan stwierdzony pojawią się wartości, takie same jak w kolum-

nie Stan księgowy. Kliknij ikonę  na pasku narzędzi.  

Jeśli spis z natury wykazał niedobory (np. brak trzech krzeseł w gabinecie matematyki), to: 
 Przeprowadź procedurę uzgadniania przy założeniu, że spis z natury pokrywa się ze stanem księ-

gowym (opisaną powyżej). 
 Przy numerach inwentarzowych dotyczących brakujących pozycji (np. krzeseł) wprowadź w ko-

lumnie Stan stwierdzony liczbę 0 – program wyświetli te trzy pozycje na czerwono. Kliknij ikonę 

 na pasku narzędzi.  

Jeśli spis z natury wykazał nadwyżkę (np. dwa dodatkowe krzesła w pracowni komputerowej), to:  
 Przeprowadź procedurę uzgadniania przy założeniu, że spis z natury pokrywa się ze stanem księ-

gowym (opisaną powyżej). 
 Kliknij przycisk Dodaj/ Istniejący. 

 

 W oknie Wybór z księgi odszukaj i zaznacz nadwyżkową pozycję. Możesz ograniczyć listę poprzez 
wybór odpowiedniego indeksu lub skorzystanie z pola wyszukiwania na pasku narzędzi (wpisz w 

tym polu numer inwentarzowy i kliknąć ikonę ). 

 

 Naciśnij klawisz Enter, aby wprowadzić wybraną pozycję do spisu.  
 W oknie Arkusze spisowe na karcie Opis/ Spis w wierszu dodanej pozycji w kolumnie Stan stwierdzo-

ny wpisz wartość 1, w kolumnie (Po) pomieszczenie wybierz właściwe pomieszczenie.  
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 Powtórz opisane czynności dla pozostałych brakujących w spisie sprzętów (krzeseł).  

 Kliknij przycisk  na pasku narzędzi.  

W arkuszach spisowych pozycje, w których występują niedobory, są zaznaczone na czerwono, nad-
wyżki –na zielono, a zmiana pomieszczenia – na niebiesko. 

Wyszukanie różnic inwentaryzacyjnych 
Różnice inwentaryzacyjne wynikają z porównania zawartości zapisów w księgach inwentarzowych z za-
wartością arkuszy spisowych przypisanych do bieżącej inwentaryzacji.  

1. W menu Inwentaryzacja wybierz pozycję Inwentaryzacje.  

2. W oknie Inwentaryzacje na zakładce Lista zaznacz inwentaryzację, która ma być rozliczana. 

3. Przejdź na kartę Opis/ Rozliczanie inwentaryzacji i kliknij przycisk  – otworzy się okno Tworzenie różnic 
inwentaryzacyjnych.  

 

4. Zaznacz opcję Tylko rozlicz arkusze i kliknij przycisk Utwórz – w wyniku porównania stanu arkuszy in-
wentaryzacyjnych ze stanem ksiąg zostaną odnalezione różnice.   
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Korygowanie zapisów w arkuszach i ponowne wyszukanie różnic 
Odnalezione w sali komputerowej krzesła należy przenieść do sali matematyki i zmienić arkusze spisowe 
tych pomieszczeń, aby odzwierciadlały stan bieżący.  

1. W menu Inwentaryzacja wybierz pozycję Arkusze spisowe.  

2. Przejdź na arkusz spisowy sali komputerowej i dla dwóch krzeseł z matematyki zmień wpis w kolum-

nie (PO) pomieszczenie na gabinet matematyki. Kliknij ikonę  na pasku narzędzi.  

3. Przejdź na arkusz spisowy gabinetu matematyki i w kolumnie Stan stwierdzony wpisz wartość 1 dla 

dwóch krzeseł, które znalazły się w innej sali. Kliknij ikonę  na pasku narzędzi.  

4. Przejdź na kartę Opis/ Rozliczenie inwentaryzacji i kliknij przycisk  – otworzy się okno Tworzenie różnic 
inwentaryzacyjnych.  

5. Zaznacz opcję Tylko rozlicz arkusze i kliknij przycisk Utwórz – w wyniku porównania stanu arkuszy in-
wentaryzacyjnych ze stanem ksiąg (w analizowanym przykładzie) zostanie wyświetlony brak jednego 
krzesła.   

Utworzenie dokumentów przychodu i rozchodu dla stwierdzonych różnic 
inwentaryzacyjnych 
W przypadku istnienia różnic inwentaryzacyjnych w postaci braku lub nadwyżki sprzętu na stanie należy 
koniecznie wygenerować dokumenty przychodu i rozchodu dla znalezionych różnic, aby stan księgowy 
był zgodny ze stanem stwierdzonym, faktycznym.  
Załóżmy, że w gabinecie języka polskiego znaleziono nowe krzesło bez numerów inwentaryzacyjnych.  

Aby dodać to krzesło na stan: 

1. W oknie Arkusze spisowe na karcie Lista wybierz arkusz spisowy gabinetu języka polskiego.  

2. Przejdź na zakładkę Spis i kliknij przycisk Dodaj/ Nowy.  
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3. W oknie Dodawanie nowych elementów (nadwyżek) opisz sprzęt i kliknij przycisk Dodaj.  

 

4. Kliknij ikonę  na pasku narzędzi.  

5. Otwórz okno Inwentaryzacje, przejdź na zakładkę Rozliczenie inwentaryzacji i kliknij przycisk . 

6. W oknie Tworzenie różnic inwentaryzacyjnych zaznacz opcję Tylko rozlicz arkusze i kliknij przycisk Utwórz.  
W wyniku porównania stanu arkuszy inwentaryzacyjnych ze stanem ksiąg na liście pojawi się nad-
wyżkowa pozycja (krzesło w gabinecie języka polskiego).  

 

7. Kliknij przycisk  i wygeneruj dokument przychodu.  

8. Zweryfikuj utworzony przez program dokument i uzupełnij go o stosowne informacje, np. cena, kod 

kreskowy, a następnie utrwal go, zaznaczając pole utrwalony. Kliknij ikonę  na pasku narzędzi. 

Dokument można utrwalić w późniejszym terminie. Przed utrwaleniem dokumentów zalecamy wykonać 
kopię zapasową, gdyż jest to operacja nieodwracalna. 
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Zakończenie inwentaryzacji 
Po sprawdzeniu utworzonych przez program dokumentów można ostatecznie zakończyć inwentaryzację. 
Aby to zrobić, należy w oknie Inwentaryzacje na karcie Opis kliknąć przycisk Zakończ, a następnie wydru-
kować ostateczny protokół różnic inwentaryzacyjnych i przedstawić go do podpisania komisji inwentary-
zacyjnej.  

 

Operacja zakończenia inwentaryzacji jest nieodwracalna, dlatego zawsze należy wcześniej wykonać 
kopię zapasową, aby w wypadku ewentualnych nieścisłości można było nanieść poprawki. 

Wydrukowanie raportu różnic inwentaryzacyjnych jest możliwe po wybraniu inwentaryzacji za karcie 

Lista i kliknięciu przycisku . 
 
 
 

Oceń przydatność porady 
 
 

http://www.bazawiedzy.vulcan.edu.pl/bazawiedzy.php/show/194

