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INVENTÁRIO FINAL DE EXERCÍCIO
Aproxima-se o final do exercício de 2013.
Como sabe uma das peças fundamentais do apuramento dos resultados das empresas é o
inventário das existências.
Inventariar existências significa preparar o trabalho de contagem, a valorização, o apurar de
diferenças entre contagem física e registos, etc.
Se nos permitem, deixamos alguns conselhos que permitem a mais correcta inventariação das
existências. É só uma questão de adaptar o processo à complexidade do seu negócio.
Necessidade de instruções escritas
Sempre que se efectua uma inventariação física anual, devem emitir-se instruções escritas
sobre a forma da sua realização.
Os aspectos mais importantes que devem constar nas instruções são os seguintes:
- Data e locais de contagem
- Existências a serem inventariadas (contagem completa ou parcial)
- Procedimentos Pré-inventário (arrumação das existências, separação de artigos obsoletos,
ainda não recepcionados, à consignação, pertencentes a clientes, etc)
- Constituição das equipas de contagem (cada equipa deve ser constituída por 2 pessoas)
- Forma de realização do inventário (ex. em prateleiras começar da esquerda para a direita)
- Anotação das contagens (em Observações, indicar se se trata de um artigo obsoleto,
defeituoso, com pouca rotação, etc)
- Procedimentos Relativos ao corte de operações (ter atenção a acontecimentos que podem
falsear o inventário: artigos já recebidos e não contabilizados, artigos contabilizados mas ainda
em transito, artigos expedidos mas só facturados após a data do inventário)
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