5. Készletgazdálkodás
– Mutassa be a készletgazdálkodás szerepét az áruforgalmi folyamatban!
– Csoportosítsa a készletfajtákat!
– Fejtse ki a készletnagyság megállapításának szerepét és módjait!
Kulcsszavak, fogalmak:
– Árukészlet: az az árumennyiség, mely a forgalom lebonyolításához nélkülözhetetlen.
– Készletgazdálkodás –ra azért van szükség, hogy a vállalkozás minél hatékonyabban, minél
kevesebb költség ráfordításával érhesse el a lehető legnagyobb árbevételt.

– A készletgazdálkodás elemei: 1, 2, 3
1. A készlet nagyságának és összetételének meghatározása
A készletnagyság kialakításakor arra kell törekedni, hogy a készletek egy adott időszak átlagában
optimális szinten legyenek.
Optimális készlet:
a forgalom zavartalan lebonyolítását, a legnagyobb árbevétel elérését teszi
lehetővé a legkisebb ráfordítással
Az áruk kezelése, tárolása kiadást jelent a vállalkozásnak, ezt nevezzük a készletezés költségének.

Befolyásoló tényezők:
- az értékesítési forgalom nagysága,
- a választék szélessége és mélysége
2. A készlettartás költségei:
- a készletezéssel kapcsolatos költségek,
- utánpótlási költségek
3. A készletek és az értékesítés közti összefüggés
– Készletek fajtái ( Áruk csoportosítása ):
- Eredetük szerint: saját, vásárolt
– Fogyasztói kereslet szempontjából: kurrens, inkurrens, standard
Kurrens áruk: A legkeresettebb árukat jelenti (gyorsan értékesíthetők, pl: idényjellegű termékek)
Inkurrens áruk: Nehezen értékesíthető, vagy eladhatatlan termékek (divatváltozásra hajlamos
termékek)
Standard áruk: A napi cikkeket soroljuk ide (forgalmuk rendszerint állandó, pl: kenyér, tej, stb.)

– Árukészlet nagysága szerint: minimális készlet, folyókészlet, maximális és optimális
készlet
– Készletváltozások:
– Készletnövekedés: árubeszerzés, leltártöbblet, áruk átvétele azonos üzletlánchoz
tartozó üzlettől, bizományostól visszaszállítás, adminisztratív többlet
– Készletcsökkenés: eladás, leltárhiány, visszáru (a szállítónak), selejtezés,
káresemény, térítés nélküli átadás, ajándék, bizományosnak értékesítésre átadás
– Készlet-nyilvántartási módok:
- folyamatos vagy
- a beszerzésről és értékesítésről vezetett nyilvántartás alapján
– Tényleges készletfelmérés (leltározás)
A készletnagyság megállapításának szerepe, módjai
A kereskedelmi egység készletének pontos ismerete:
•
Információkat nyújt
•
Segíti a vezető döntéseit
•
Adatokat szolgáltat az elemzésekhez
•
Az ellenőrzés alapját képezi
A kereskedelmi egység ideális esetben folyamatos nyilvántartást vezet minden gazdasági eseményről,
mely növeli vagy csökkenti a rendelkezésre álló készletet.

– A készletnagyság megállapítása nyilvántartás alapján az áruforgalmi mérlegsorral:
Nyitókészlet + Beszerzés = Értékesítés + Zárókészlet
Szerepe: információt nyújt a döntésekhez és az ellenőrzés alapja

