
Απογραφέ ς Αποθέμα των 
 

Αρχική Απογραφή Αποθεμάτων 
Την πρώτη χρήση λειτουργίας του Capital, γίνεται καταχώρηση (ή import ή data migration) 
της απογραφής των αποθεμάτων σε ποσότητες και αξίες, σαν κινήσεις ειδών ανά Α.Χ. με 
ημερομηνία την έναρξη της χρήσης και Κωδ. Κίνησης 999 - ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.  
 

 
 

Φυσική Απογραφή Αποθεμάτων 
Η φυσική απογραφή των αποθεμάτων έχει σαν σκοπό την φυσική καταμέτρηση των ειδών 
στους αποθηκευτικούς χώρους, είτε κατά την διάρκεια της χρήσης είτε στο τέλος της, και στη 
συνέχεια την ενημέρωση του υπολοίπου της εφαρμογής μέσω της εργασίας «Φυσική 
απογραφή» (Διαθέσιμοι πόροι – Αποθέματα – Φυσική απογραφή).  
 
Παραμετροποίηση 
Όσο αφορά την εργασία της φυσικής απογραφής, στις ειδικές παραμέτρους των 
αποθεμάτων, μπορείτε να καθορίσετε τον τρόπο αναζήτησης ειδών, τα επιπλέον πεδία που 
θα εμφανίζονται σαν στήλες στην εργασία, αν θα προτείνεται κάποια ποσότητα του είδους 
και τους κωδικούς κινήσεων αποθεμάτων που θα δημιουργηθούν με την αντίστοιχη εργασία. 
 

 
 
Εργασία «Φυσική απογραφή» 
Η εργασία χρησιμοποιείται για την καταχώρηση των υπολοίπων των ειδών, ανά 
αποθηκευτικό χώρο, βάσει των αποτελεσμάτων της φυσικής καταμέτρησης.  
Η ποσότητα απογραφής για όσα είδη έχουν ειδική διαχείριση σε χρώμα/μέγεθος δηλώνεται 
ανά χρώμα/μέγεθος και για όσα έχουν ειδική διαχείριση σε παρτίδες ή serial numbers ανά 
παρτίδα ή serial number.   



Με την ολοκλήρωση της καταχώρισης και την εκτέλεση της εργασίας «Δημιουργία κινήσεων» 
δημιουργούνται κινήσεις με τις κατάλληλες ποσότητες προκειμένου το υπόλοιπο της 
εφαρμογής να συμφωνεί με αυτό που καταμετρήθηκε.  
 

 
 

Απογραφή Νέας Χρήσης 
 
Αν γίνεται φυσική καταμέτρηση των ειδών στους αποθηκευτικούς χώρους, κατά την έναρξη 
της νέας χρήσης, αυτή θεωρείται και πρέπει να καταχωρηθεί ως φυσική απογραφή στο τέλος 
της προηγούμενης χρήσης. 
 
Αφού έχει προηγηθεί το άνοιγμα νέας χρήσης, μεταφέρονται τα υπόλοιπα της προηγούμενης 
χρήσης στη νέα, μέσω της εργασίας «Μεταφορά υπολοίπων προηγ. Χρήσης» (Οργάνωση – 
Εταιρίες / Χρήσεις – Μεταφορά υπολοίπων προηγ. χρήσης).  
 
Πριν την εκτέλεση της εργασίας, θα πρέπει πρώτα στην προηγούμενη χρήση να εκτελεστούν 
οι εργασίες  αποθεμάτων «Υπολογισμός τιμών κόστους» και «Υπολογισμών αριθμοδεικτών» 
(Διαθέσιμοι πόροι – Αποθέματα – Εργασίες – Υπολογισμός τιμών κόστους / Υπολογισμός 
αριθμοδεικτών).  
 

 
 
Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας, στη νέα χρήση δημιουργούνται κινήσεις απογραφής 
έναρξης με ποσότητα το υπόλοιπο των ειδών στο κλείσιμο της προηγούμενης χρήσης. 
 
Οι ποσότητες απογραφής των ειδών προβάλλονται στις εκτυπώσεις «Απογραφή κατά είδος» 
και «Απογραφή κατά Α.Χ.» (Διαθέσιμοι πόροι – Εκτυπώσεις – Κατάσταση απογραφής – 
Απογραφή κατά είδος / Απογραφή κατά Α.Χ.). 


