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Směrnice č. 6

• Inventarizace majetku a závazků
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Úvodní ustanovení


Inventarizace
majetku
a
závazk
se
provádí
v
souladu
s
p
íslušnými ustanoveními zákona 563/1991 Sb., o

ú etnictví.


Inventarizací se zjišuje skute ný stav veškerého
majetku
a
závazk
v
ú

etnictví. Dále se inventarizaci
zjišuje, zda nejsou dány d vody pro ú tování o opravných položkách, p ípadn o trvalém snížení
hodnoty majetku.




která
je
ur
ena
p
edstavenstvem
družstva
na
návrh
p
edsedy
Inventarizaci prování inventariza ní komice,



lenem komise musí být místop edseda družstva, ú etní a len kontrolní komise družstva.
družstva.

Ú etní jednotka musí inventarizovat veškerý majetek a závazky,
a
 v etn drobného hmotného

nehmotného majetku, osobních ochranných pracovních prost edk a p edmt sv ených zamstnanci
k výkonu práce. Uvedený majetek a závazky podléhají inventarizaci bez ohledu na zp sob vedení
evidence.



Ú etní jednotka dále provádí inventarizaci
pen
žních
prost
edk v hotovosti a cenin.


Inventarizace se provádí nejmén 1x ro n, vždy
 však k okamžiku, ke kterému se sestavuje ú etní
závrka a k okamžiku,
kdy se sestavuje mimo ádná ú etní závrka.

U penžních prost edk a cenin
 se inventarizace provádí také k okamžiku, kdy dochází ke zmn,
pokladníka nebo osoby pov ené ú etní evidenci.
Druhy inventarizace


1. Fyzická – u majetku hmotné pop . nehmotné povahy
2. Dokladová – u závazk a pohledávek a ostatních složek majetku, u nichž nelze provést fyzickou
inventuru.
3. ádné inventarizace – periodické a pr bžné





4. Mimo ádné inventarizace – p i mimo ádných událostech (živelná pohroma) nebo p i namátkové
kontrole.

Způsob provádění inventarizace
Inventarizace je provádná v tchto krocích


1. Zjišuje se skute ný stav
položky
 kontrolované
 
 a to bu fyzickou nebo dokladovou inventurou.

ívá
v
p
epo
ítání,
zm
ení, zvážení
Fyzická inventura
spo

 inventarizovaného majetku. Dokladová
inventura spo ívá v kontrole jednotlivých doklad , nap . p ijatých faktur, vydaných faktur,
dodacích list apod.
2. Sestavují
 se inventurnísoupisy, které musí obsahovat:
íslo a název ú tu, kterýje inventarizován
- zp sob
 zjišování skute ných stav
- skute né stavy
- ocenní inventarizovaných
 položek
- okamžik
zahájení
a
ukon
ení inventury


- p ípadné zmny ocenní majetku, ke kterým došlo k okamžiku ukon ení inventury.




3. Porovnává se zjištný stav se stavem ú etním a vy íslují se inventariza ní rozdíly.

4. Zjišují se p í iny rozdíl .
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5. Vypo ádávají se a zú továvají se rozdíly do období, které bylo p edmtem inventarizace.

Dokladem o provedené inventarizaci
je
souhrn
inventurních
soupis
,
které
jsou
podepsány
leny


inventariza ní komise, a závre ná inventariza ní zpráva.
Inventarizační rozdíly



Za inventariza
ní rozdíly, tj. rozdíly mezi stavem evidovaným

 nebo
 vykazovaným v ú etnictví a
skute ným stavem
 zjištným inventarizací, se považují výlu n p ípady, kdy 
a) skute ný stav je nižší než evidovaný stav a tento rozdíl nelze doložit ú etním dokladem nebo
prokázat jiným zp sobem stanoveným zákonem a není uzav ena dohodao hmotné 
odpovdnosti.
 V tomto p ípad se jedná o manko, pop . schodek u finan ních prost edk a
cenin. V p ípad uzav ené dohody o hmotné odpovdnosti
 odpovídá zamstnanec v plné výši za

schodek
na
sv
ených
hodnotách,
které
je
povinen
vyú
tovat, proto se nejedná o manko.


b) Skute ný stav je vyšší než je evidovaný stav a rozdíl mezi tmito stavy nelze
 doložit ú etním
dokladem
nebo prokázat jiným zp sobem stanoveným zákonem. V tomto p ípad se jedná o

p ebytek.



Inventarizaní rozdíly musí být proú továny do ú etního období, za které se provádí inventarizace.
Inventariza ním rozdílem není úbytek majetku v rámci norem p irozených úbytk nebo v rámci
technologického postupu.
Časový
harmonogram inventarizací majetku a závazků


Ú tová
t ída

P edmt inventarizace

0

Dlouhodobý nehm. majetek
i pronajatý, v etn drobného
nehm. majetku, o kterém
ú etní jednotka rozhodla, že
je dlouhodobým majetkem
Drobný nehm. majetek
i pronajatý, o kterém ú etní
jednotka rozhodla, že není
dlouhodobým majetkem
Dlouhodobý hmotný majetek
i pronajatý, v oprav apod.
odepisovaný a neodepisov.

Ú tová
t ída

0

1

Termíny
provádní
inventarizací
31.12.

Zpsob
provádní
inventarizací
fyzická
dokladová

Ur ení zachycování
majetku a závazk
v ú etnictví
sk. 01
sk. 07

Ur ení
odpovdnosti za
inventarizaci
Inventariza ní
komise

31.12

fyzická
dokladová

Operativní
evidence mimo
ú etnictví

IK

31.12

fyzická
dokladová

Krátkodobý drobný
hmotný majetek i
pronajatý, v oprav apod.
Krátkodobý drobný
nehmotný majetek

31.12

fyzická
dokladová

31.12

fyzická
dokladová

Po ízení nehmotných a
hmotných maj. v etn
skladovaného hmotného
dlouhod. majetku a drahých
kov a p edm t z nich

31.12

fyzická
dokladová

sk. 02
sk. 03
sk. 08
ú et 112
ú et 501
operativní evidence
ú et 112
ú et 501
operativní evidence
sk. 04

Termíny
provádní
inventarizací
31.12

Zpsob
provádní
inventarizací
dokladová

Ur ení zachycování
majetku a závazk
v ú etnictví
sk. 05

Ur ení
odpovdnosti za
inventarizaci

31.12

dokladová

sk. 06

IK

31.12

dokladová

sk. 09



P edmt inventarizace

Poskytnuté zálohy na
nehmotný a hmotný
dlouhodobý majetek
Dlouhodobý finan ní
majetek
Opravné položky
k dlouhodobému majetku
ZÁSOBY
a) materiál

IK
sk. 11
3

Suroviny a základní materiál,
pomocné látky, obaly

2

b) zboží
Zboží ve skladech a
prodejnách
Zboží na cest
FINANČNÍ ÚČTY
Finan ní ú ty
Peníze
– penžní

prost edky v hotovosti
(v K i ve valutách)
Ceniny

3

4

ZÚČTOVACÍ VZTAHY
Pohledávky, závazky,
zú tování se zam stnanci a
institucemi, , zú tování daní
a dotací, pohledávky ke
spole ník m, závazky ke
spole ník m, jiné
pohledávky a závazky,
p echodné ú ty aktiv a pasiv,
opravná položka
k zú tovacím vztah m

KAPITÁLOVÉ ÚČTY
A DLOUHODOBÉ
ZÁVAZKY
Rezervy, bankovní úvry,
dlouhodobé závazky

31.12

fyzická

31.12.

fyzická

112 – Materiál na
sklad
sk. 13
132 – Zboží ve

31.12.

dokladová

139 – Zboží na cest

31.12.

fyzická
dokladová
fyzická

sk. 21, 22, 24, 25, 26,
29
211 - Pokladna

dokladová

sk. 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39

skladech a prodejnách

IK

31.03.
30.06.
30.09.
31.12.

IK
31.12.

IK

31.12.

dokladová

sk. 45, 46, 47

Tato směrnice byla schválena představenst vem a vstoupila v platnost dne 14.4.2009

Tato směrnice byla přijata shromážděním delegátů dne 21.5.2009

Roman Suchomel v.r.
.........................…………….


p edseda p edstavenstva
SBD Letohrad

P etr Grego r v. r.
....................................……..........


místop edseda p edstavenstva
SBD Letohrad
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