
Inventura a ukončení roku v programu APSi 
 

Vážení uživatelé programu APSi 
 
  blíží se konec roku a s ním je u většiny z Vás spojené provedení inventury skladových zásob, její správný 
zápis do programu a provedení uzávěrky roku.  Celý rok jste se snažili co nejpečlivěji zapisovat do programu 
příjmy i výdeje zboží a tuto snahu nyní završíte provedením řádné inventury a roční uzávěrky. Protože tato 
operace se provádí jednou do roka, mnozí z Vás žádají o radu jak správně postupovat. Proto přicházíme s tímto 
návodem, který Vám usnadní provedení všech potřebných operací.  
 
Z praxe víme, že není možné napsat a uplatnit u každého z Vás stejný postup provedení uzávěrky. Způsob 
obchodování, oběh dokladů, termíny potřebné pro provedení inventur apod. se provoz od provozu výrazně liší. 
Proto jsme připravili několik základních modelů, které můžete jednoduše uplatnit. Vyberte si model, který Vám 
nejlépe vyhovuje. Pokud žádný z uvedených modelů nebude možné ve Vašem provozu uplatnit, napište nám a 
vyžádejte si konzultaci s našimi pracovníky. Jsme připraveni nabídnout i další atypické způsoby provedení 
uzávěrky.  
 
Připomínáme nutnost vyúčtovat do konce roku všechny zakázky a výdejky (dodací listy).  
 
  

Modely převodu dat APSi na nový rok 
 

model 1. 
Váš požadavek ( model provozu) :   Účetnictví zpracovávám na jiném programu nebo mám externí účetní. Má 
účetní požaduje s ukončením roku pouze sestavu se stavem zásob k 31.12. a nadpisem inventura.  Fyzickou 
inventuru nebudu provádět.  Stav zboží který bude na skladě k 31.12. budu považovat za inventuru.  Převod 
dat a programu na nový rok požaduji provést vašimi pracovníky.      

 
model 2. 

Váš požadavek ( model provozu) :  Účetnictví zpracovávám na jiném programu nebo mám externí účetní. Má 
účetní požaduje s ukončením roku pouze sestavu se stavem zásob k 31.12. a nadpisem inventura.  Fyzickou 
inventuru nebudu provádět.  Stav zboží který bude na skladě k 31.12. budu považovat za inventuru.  Převod 
dat a programu na nový rok chci provádět sám podle návodu.      
 

model 3. 
Váš požadavek ( model provozu) :  Účetnictví zpracovávám na jiném programu nebo mám externí účetní.  Má 
účetní požaduje s ukončením roku provedení fyzické inventury případně doložení inventurních rozdílů.  Fyzickou 
inventuru budu provádět.  Převod dat a programu na nový rok požaduji provést vašimi pracovníky. 
 

model 4. 
Váš požadavek ( model provozu) :  Účetnictví zpracovávám na jiném programu nebo mám externí účetní. Má 
účetní požaduje s ukončením roku provedení fyzické inventury případně doložení inventurních rozdílů.  Fyzickou 
inventuru budu provádět.  Převod dat a programu na nový rok chci provádět sám podle návodu.      
      

model 5. 
Váš požadavek ( model provozu) :  Účetnictví zpracovávám programem APSi. Má účetní požaduje s ukončení 
roku provedení fyzické inventury případně doložení inventurních rozdílů.  Fyzickou inventuru budu provádět.   
Převod dat a programu na nový rok požaduji provést vašimi pracovníky.      
 
 
Návody k jednotlivým modelům naleznete v přílohách.   
 
 
Na závěr bychom Vám rádi popřáli příjemné prožití vánočních svátků.  Do dalších let pak pevné zdraví a mnoho 
úspěchů v soukromém životě i ve Vaší práci.           
        
        kolektiv APSi 


