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Stocuri negativeStocuri negativeStocuri negativeStocuri negative    
 
Cauze apari]ie:Cauze apari]ie:Cauze apari]ie:Cauze apari]ie:    

AAAA. Deoarece produsul WinMENTOR p\streaz\ `n eviden]a stocurilor date necesare identific\rii provenien]ei 
articolelor, modificarea urm\toarelor date din documentele de provenien]\, dup\ ce din pozi]ia respectiv\ de stoc 
s-au efectuat tranzac]ii de ie[ire, duc la apari]ia `n stoc a `nregistr\rilor cu cantit\]i negative: 

� articol, 
� atribute, 
� gestiune, 
� tipul contabil al articolului recep]ionat, 
� ziua recep]iei, 
� documentul de intrare ([tergere sau anulare [i reintroducere), 
� pre]ul de pe factur\ al articolului, 
� pre]ul de pe recep]ie al articolului (de `nregistrare), 
� procentul TVA-ului exigibil de pe recep]ie, 
� termenul de garan]ie. 
BBBB. O alt\ cauz\ a apari]iei acestui fenomen este diminuarea cantit\]ii de intrare sub nivelul cantit\]ilor 

scoase `n prealabil de pe pozi]ia respectiv\ de stoc (prin intermediul tranzac]iilor de transfer, diminuare stoc, 
ie[ire). 

CCCC. Posibilitatea oferit\ de produsul WinMENTOR de a lucra `n paralel pe mai multe luni calendaristice, 
poate deasemeni constitui o alt\ cauz\ a apari]iei de stocuri negative, `n cazul `n care se introduc noi ie[iri de 
articole `n luni care d.p.d.v.calendaristic sunt anterioare ultimii luni de lucru generate.  

Stocurile vor deveni negative `n luna de lucru, dup\ `nchiderea lunilor anterioare, c^nd vor fi reactualizate. 
 
Pentru primele dou\ cazuri fixarea valorii constantei generale de func]ionare „Documente de intrare - 

Implicit blocate‰ pe DA v\ scute[te de apari]ia stocurilor negative. 
Pentru al treilea caz impunerea urm\toarei restric]ii organizatorice v\ scute[te la r^ndul ei de apari]ia 

stocurilor negative [i anume: generarea unei noi luni de lucru se face numai dup\ introducerea tuturor 
documentelor de ie[ire din stoc (facturi, avize, chitan]e, bonuri consum, transferuri, diminu\ri, m\riri negative, 
intr\ri `n ro[u). 

    
Moduri de rezolvareModuri de rezolvareModuri de rezolvareModuri de rezolvare    (toate solu]iile prezentate mai jos presupun absen]a modific\rilor de stoc `n documentele 
anterioare datei de rezolvare a stocurilor negative, ulterior rezolv\rii stocurilor negative):::: 

1. Dac\ stocurile negative nu provin din luni anterioare iar modul dvs.obi[nuit de lucru, `n tranzac]iile 
care presupun ie[iri din stocuri, presupune utilizarea prelu\rii automate din stoc, prima solu]ie de 
rezolvare a stocurilor negative este utilizarea op]iunii din modulul SERVICE > AVARII > 
RECONSTITUIRE IESIRI. 
ATEN}IE!!!ATEN}IE!!!ATEN}IE!!!ATEN}IE!!!    
~n cazul `n care lucra]i cu sateli]i exclude]i din reconstituirea de ie[iri avizele c\tre subunit\]i (la 
mesajul: "Includ in refacere si Avizele catre subunitati" = r\spunde]i NU). 
 
Utilizarea acestei proceduri reface scoaterea din stoc a articolelor ]in^nd cont de metoda de gestiune 
folosit\, data intr\rii articolelor `n stoc [i data documentelor de ie[ire. 
Nu sunt modificate `nregistr\rile corespunz\toare  

� ie[irilor `n ro[u,  
� ie[irile care nu se pot rezolva integral datorit\ absen]ei stocurilor [i  
� cele care s-au f\cut pentru articole la care "metoda de gestiune" a fost IDS (identificare 
specific\) `n momentul oper\rii ie[irii.  

� nu sunt deasemeni modificate tranzac]iile de ie[ire care se refer\ la articole cu serie (unicat 
sau lot). 

RECOMANDARE:RECOMANDARE:RECOMANDARE:RECOMANDARE:    
Lansa]i execu]ia acestei proceduri fiind pozi]ionat `n luna curent\ (prima lun\ afi[at\ `n bara de titlu). 
Dac\ exist\ luni de lucru ulterioare lunii curente, dup\ `nchiderea lunii va trebui s\ lansa]i din nou 
aceast\ procedur\ (acest lucru va trebui s\-l face]i p^n\ c^nd luna curent\ coincide cu luna de lucru). 
 
Dac\ `n urma utiliz\rii acestei proceduri v-au r\mas `n baza de date stocuri negative (verifica]i acest 
lucru utiliz^nd lista "Stocuri la moment" cu filtrul activat "STOC < 0") le ve]i putea rezolva urm\rind 
instruc]iunile de mai jos. 
 

2. ~n cazul `n care stocurile negative provin din luni anterioare `nchise, corec]ia stocurilor se poate face 
`n luna curent\ utiliz^nd din modulul MENTOR > INTERNE > INVENTAR. 



RECOMANDARE:RECOMANDARE:RECOMANDARE:RECOMANDARE: 
Sunt dou\ momente fericite pentru aplicarea acestei solu]ii:  

� `nceputul lunii (dac\ `n luna anterioar\ nu mai sunt de introdus documente de modificare a 
stocului), 

� sf^r[itul lunii - `nainte de generarea lunii urm\toare, `n acelea[i condi]ii ca mai sus. 
Este bine s\ lansa]i `nainte de utilizarea acestei solu]ii reconstituirea de ie[iri descris\ mai sus. 
 
Odat\ intrat `n view-ul mare al INVENTARULUI selecta]i op]iunea AAAAdaug iar `n fereastra afi[at\ 
preciza]i: gestiune pentru care face]i inventarul, angajatul r\spunz\tor de realizarea inventarului, 
num\rul listei de inventariere [i data edit\rii ei (exist\ deasemeni posibilitatea select\rii unui anumit 
tip contabil pentru care s\ se fac\ inventarul [i implicit s\ se aplice procedura de corec]ie - vezi 
figura 1). 
Selecta]i butonul IIIInventar. 
Programul v\ va afi[a stocul scriptic existent `n baza de date, pozi]iile negative fiind eviden]iate de 

fundalul ro[u al celulei `n care apar. 
Selecta]i butonul Salvezzzz [i ve]i putea lista stocul scriptic `n vederea inventarierii. 
Din acest moment inventarul `[i continu\ cursul clasic de constatare pe teren a stocului faptic [i de 
introducere a lui prin una din cele dou\ metode puse la dispozi]ie (faptic sau excep]ie). 
Nu despre aceastNu despre aceastNu despre aceastNu despre aceast\\\\ procedur procedur procedur procedur\\\\ discut discut discut discut\\\\m ci despre cea de eliminare a stocurilor negative din stocul m ci despre cea de eliminare a stocurilor negative din stocul m ci despre cea de eliminare a stocurilor negative din stocul m ci despre cea de eliminare a stocurilor negative din stocul 
scripticscripticscripticscriptic. De aceea continu\m select^nd butonul MMMModific. Din acest moment programul v\ ofer\ dou\ 
posibilit\]i automate de rezolvare a stocurilor negative (vezi figura 1). 
Prima posibilitate este de a rezolva pozi]iile negative prin m\riri de stocuri, select^nd butonul "++++"  din 
partea de jos a ferestrei, iar a doua posibilitate este de a rezolva prin diminu\ri de stocuri pozi]iile 
negative, select^nd butonul "----" din partea de jos a ferestrei (vezi figura 2). 
Selecta]i unul din butoane iar dup\ ce programul termin\ procedura de rezolvare verifica]i dac\ mai 
exist\ pozi]ii negative `n list\. ~n cazul `n care programul nu a putut rezolva automat toate pozi]iile 

rezolvare prin ddimdiminuare rezolvare prin marire de stocuri 

Fig. 2 

Fig. 1 



negative va trebui s\ rezolva]i manual, prin m\rirea stocului, pozi]iile r\mase.  
Oricum mai devreme sau mai t^rziu va trebui s\ confrunta]i stocul scriptic cu cel fizic [i s\ stabili]i 
atunci cauzele [i responsabilit\]ile diferen]elor dintre ele. 
~n func]ie de solu]ia aleas\, dup\ salvarea rezolv\rii inventarului (selecta]i butonul Salvezzzz) deschide]i 
fereastra "Rezolvare diferente" [i selecta]i modul de rezolvare a diferen]elor `nregistrate prin una din 
cele trei metode (vezi figura 3). 
~n func]ie de modul de rezolvare selectat ve]i ac]iona unul din cele dou\ butoane din partea dreapt\ 

a ferestrei sau ambele. 
Verifica]i  rezultatele rezolv\rii prin inventar a stocurilor negative lans^nd `n execu]ie lista de "Stocuri 
la moment" cu filtrul activ STOC < 0. Dac\ `nt^mpl\tor v\ mai apar stocuri negative `n gestiunea 
pentru care a]i folosit metoda de mai sus lansa]i `n execu]ie din modulul SERVICE > AVARII > 
REFACERE STOCURI SOLDURI, care `n mod normal cur\]\ incoeren]ele care pot apare la un moment 
dat `n baza de date 
 

Fig. 3 


