Zboží na skladě s krátkou trvanlivostí
V souvislosti s uzavřením škol v ČR od 11. 3. 2020 přinášíme
návod, jak naložit se zbožím, které má krátkou trvanlivost a
musíte jej odepsat ze skladu a nezapočítat tento odpis do
finanční bilance.
Přinášíme dvě varianty řešení
- zboží odepíšete jako ztrátu
- zboží odprodáte zaměstnancům za nákupní cenu
Pro variantu odprodeje zboží zaměstnancům nepotřebujete
provozovat doplňkovou činnost. Jedná se o jednorázový odprodej a
výjimečnou situaci. Navíc podle vyhlášky mají subjekty povinnost
chovat se ekonomicky a snížení případné finanční ztráty je
ekonomické chování.
Zboží lze dokonce zaměstnancům prodat i za nižší než nákupní cenu.
Pouze je potřeba doložit důvod, proč byla taková sleva poskytnuta
(např. záruční doba jen dva dny, díky původní nákupní vysoké ceně
je zboží neprodejné apod.). Pozor ale na to, že program neumožňuje
vydat zboží v jiné ceně, než nákupní (jinak by nesouhlasila
inventura). Nižší cenu oproti nákupní zapište na doklad, který k
tomu prodeji vystavíte. Výdejku i doklad odevzdejte Vaší účetní. Ta
tento rozdíl nákupní ceny a prodejní zaúčtuje do nákladů (ztráta).
Pro plátce DPH: Výdej ze skladu je proveden v nákupních cenách
bez DPH, ale zaměstnanec musí zaplatit cenu
včetně DPH (k výdejní ceně je nutno připočíst
správné DPH).
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1. Nová výdejka
Anotace
Zboží vyskladníte obvyklým způsobem. Změníte pouze Druh výdeje.
Zvolte tlačítko

2a. odpis zkaženého zboží
Anotace
Postup, pokud nelze zboží prodat.
Výběr zboží proveďte obvyklým způsobem. V položce Druh výdeje zvolte
Z-ztráta.
Pozn.: Pokud Druh výdeje Z – ztráta v programu není, založte si jej.
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2b. prodej zaměstnancům
Anotace
Postup, pokud prodáváte zboží zaměstnancům.
Před zapsáním výdejky si ručně evidujte, kolik kterého zboží jste prodali
zaměstnancům. Po ukončení tohoto prodeje proveďte výdejku obvyklým
způsobem. Subjekt výdaja bude 0. V položke Druh výdaja vyberte Oostatné. Do Předmětu zapište „Prodej zaměstnancům“. Do Množství
skl. zadejte CELKOVÉ množství prodaného materiálu. Výdejku uložte.
Takto zapište všechny prodávané suroviny zaměstnancům. Výdejku
vytiskněte pro každého zaměstnance a nechte ji podepsat. Jednotlivá
množství a materiály prodaná konkrétnímu zaměstnanci musíte dopsat
ručně na vytištěnou výdejku. Tím získáte doklad o prodeji.
Pozn.1: Pokud Druh výdeje O – ostatní v programu není, založte si jej.
Pozn.2: Pokud požadujete pro každého zaměstnance samostatnou výdejku
s konkrétním množstvím prodávaného materiálu, musíte si založit
další Druhy výdeje (O1, O2… OA apod.) a pro každého
zaměstnance použít samostatná druh výdeje.
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