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¾¾ Príklad 1/7

Účtovná jednotka vystavila faktúru za predaj tovaru českému partnerovi v sume 
12 000 CZK. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky 16. 2. 01. 
Na prepočet cudzej meny na menu euro účtovná jednotka použije referenčný kurz ECB 
27,037 CZK/EUR zo dňa 15. 2. 01. Zároveň od toho istého českého partnera kúpila 
materiál v sume 8 000 CZK. Účtovná jednotka účtuje zásoby spôsobom A účtovania 
zásob. Dňom uskutočnenia účtovného prípadu je deň splnenia dodávky 20. 2. 01. Na 
prepočet cudzej meny na menu euro účtovná jednotka použije referenčný kurz ECB 
27,023 CZK/EUR zo dňa 19. 2. 01. V rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov sa 
dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok vo výške 8 000 CZK na základe dohody 
o započítaní vzájomných pohľadávok zo dňa 23. 2. 01. Ku dňu započítania vzájomných 
pohľadávok účtovná jednotka na prepočet pohľadávok použije referenčný kurz ECB 
zo dňa 22. 2. 01, a to 27,022 CZK/EUR. Zvyšnú časť nezapočítateľnej pohľadávky 
4 000 CZK uhradil český partner na bežný účet účtovnej jednotky vedený v eurách dňa 
26. 2. 01. Na prepočet cudzej meny na menu euro sa použil kurz komerčnej banky de-
víza nákup 27,064 CZK/EUR.

V súvislosti s účtovaním vzájomného započítania pohľadávok vznikli v účtovnej jed-
notke tieto účtovné prípady:

P. č. Účtovný 
doklad Účtovný prípad Suma v € MD D

1. VFA Vystavená faktúra za predaj tovaru českému 
odberateľovi v sume 12 000 CZK (referenčný 
kurz ECB z predchádzajúceho dňa  
27,037 CZK/EUR) 443,84 311 604

2. PFA Prijatá faktúra za nákup materiálu od českého 
partnera v sume 8 000 CZK (referenčný kurz ECB 
z predchádzajúceho dňa 27,023 CZK/EUR) 296,04 111 321

3. IÚD Započítanie pohľadávok na základe zmluvy 
o započítaní vzájomných pohľadávok v sume  
8 000 CZK (referenčný kurz ECB 
z predchádzajúceho dňa 27,022 CZK/EUR) 296,06 321 311

4. IÚD Zaúčtovanie kurzového rozdielu (kurzového 
zisku) na účte pohľadávok z dôvodu 
vzájomného započítania
Výpočet:

( ) ( )8 000 : 27,037 8 000 : 27,022  − =
295,89– 296,06 0,17= = − 0,17 311 663
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¾¾ Príklad 2/5

Vychádzame z predchádzajúceho príkladu 2/4 s tým rozdielom, že predpokladané 
budúce ekonomické úžitky výrobného zariadenia budú v sume 100 000 € (ostatné pa-
rametre zostávajú nezmenené).

Účtovná jednotka musí opäť na posúdenie povinnosti účtovania tvorby opravnej polož-
ky porovnať účtovnú hodnotu (ÚH) majetku s predpokladanými budúcimi ekonomickými 
úžitkami (PBEÚ). Keďže účtovná hodnota je vyššia ako predpokladané budúce ekono-
mické úžitky, účtovnej jednotke vzniká povinnosť účtovať opravnú položku. Keďže pred-
pokladaná predajná cena znížená o predpokladané náklady na predaj (PPC – N) je nižšia 
ako predpokladané budúce ekonomické úžitky, opravná položka sa bude tvoriť v sume 
rozdielu medzi účtovnou hodnotou a hodnotou predpokladaných budúcich ekonomických 
úžitkov, t. j. vo výške 10 000 €.

Účtovná hodnota > Predpokladané budúce > Predpokladaná predajná cena
 ekonomické úžitky znížená o náklady na predaj

 110 000 € > 100 000 € > 88 000 €

Suma opravnej položky = ÚH – PBEÚ = 110 000 – 100 000 = 10 000 €

P. č. Účtovný 
doklad Účtovný prípad Suma v € MD D

1. IÚD Účtovanie tvorby opravnej položky 
k výrobnému zariadeniu 10 000,– 553 092

2.2.3	Účtovanie	zúčtovania	opravnej	položky	
k	dlhodobému	hmotnému	a	dlhodobému	
nehmotnému	majetku

Podľa § 18 ods. 14 postupov účtovania pre podnikateľov zúčtovanie opravnej polož-
ky z dôvodu úplného alebo čiastočného zániku opodstatneného predpokladu trvania 
zníženia hodnoty majetku sa účtuje na stranu Má dať vecne príslušného súvahového 
účtu opravnej položky so súvzťažným zápisom na stranu Dal účtu 553 – Tvorba a zúčto-
vanie opravných položiek k dlhodobému majetku, t. j. opačným účtovným zápisom, ako 
sa účtovala tvorba opravnej položky.

Zúčtovanie opravnej položky z dôvodu vyradenia majetku z účtovníctva sa podľa 
§ 18 ods. 13 postupov účtovania pre podnikateľov účtuje na stranu Má dať vecne prí-
slušného súvahového účtu opravných položiek so súvzťažným zápisom na stranu Dal 
príslušného účtu majetku a pri dlhodobom odpisovanom majetku na stranu Dal vecne 
príslušného účtu oprávok k dlhodobému majetku. Zúčtovanie opravnej položky, napr. 
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¾� opravné položky k pohľadávkam sa vykazujú na samostatnom riadku, t. j. na riad-
ku 16,
¾� opravné položky k finančnému majetku sa vykazujú v rámci finančných nákladov na 

samostatnom riadku, t. j. na riadku 30.

Obr. 2.4 Vybrané riadky z výkazu ziskov a strát mikro účtovnej jednotky,  
v ktorých sa vykazujú účty opravných položiek

Zdroj: Spracované podľa opatrenia o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky.

Doplňujúce informácie k údajom o opravných položkách sa uvádzajú v poznámkach 
účtovnej závierky (Príloha č. 1 Obsahová náplň poznámok).

V poznámkach účtovnej závierky malej účtovnej jednotky sa informácie o opravných 
položkách prezentujú v Čl. III Informácie o prijatých postupoch. V tejto časti uvádza úč-
tovná jednotka informácie týkajúce sa spôsobu a určenia ocenenia majetku a záväzkov 
vrátane určenia rozhodujúcich účtovných odhadov a predpokladov, pričom sa zohľad-
ňuje zásada významnosti. Okrem iného sa tu uvádza určenie odhadu zníženia hodnoty 
majetku a tvorba opravnej položky k majetku. V Čl. VI Udalosti, ktoré nastali po dni, ku 
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, uvádza malá účtovná jednotka informácie o dô-
vodoch pre zmenu výšky opravných položiek, ktoré nastali v dôsledku udalostí po dni, 
ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, do dňa zostavenia účtovnej závierky.

OP k zásobám vlastnej výroby

OP k tovaru

OP k materiálu

OP k DNM a DHM

OP k pohľadávkam

OP k finančnému majetku
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3.6	 Vykazovanie	rezerv	v	účtovnej	závierke

Informácie o rezervách sa vykazujú vo všetkých súčastiach účtovnej závierky (súvaha, 
výkaz ziskov a strát, poznámky).

V súvahe mikro účtovnej jednotky sa konečné zostatky účtov 451 – Rezervy zákonné, 
459 – Ostatné rezervy vykazujú na strane pasív na riadku 36, ak sa vykazujú ako dlho-
dobé rezervy. Konečné zostatky účtov 451 – Rezervy zákonné, 459 – Ostatné rezervy 
a 323 – Krátkodobé rezervy sa vykazujú na riadku 43, ak sa vykazujú ako krátkodobé 
rezervy. Rezervy sa členia z časového hľadiska na dlhodobé a krátkodobé, pričom sa 
zohľadňuje zostatková doba vyrovnania rezerv posudzovaná ku dňu, ku ktorému sa 
zostavuje účtovná závierka. Suma rezerv vstupuje do celkovej sumy záväzkov.

Obr. 3.1 Vybrané riadky zo súvahy mikro účtovnej jednotky,  
v ktorých sa vykazujú účty rezerv

Zdroj: Spracované podľa opatrenia o účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky.

V súvahe malej účtovnej jednotky, veľkej účtovnej jednotky a subjektu verejného zá-
ujmu sa konečný zostatok účtu 451 – Rezervy zákonné vykazuje na strane pasív na 
riadku 119 a konečný zostatok účtu 459 – Ostatné rezervy vykazuje na strane pasív 
na riadku 120, ak sa vykazujú ako dlhodobé rezervy. Konečné zostatky účtov 323 – 
Krátkodobé rezervy a 451 – Rezervy zákonné sa vykazujú na strane pasív na riadku 
137, ak sa vykazujú ako zákonné krátkodobé rezervy. Konečné zostatky účtov 323 – 
Krátkodobé rezervy a 459 – Ostatné rezervy sa vykazujú na strane pasív na riadku 138, 
ak sa vykazujú ako ostatné krátkodobé rezervy. Rezervy sa členia z časového hľadiska 
na dlhodobé a krátkodobé, pričom sa zohľadňuje zostatková doba vyrovnania rezerv 
posudzovaná ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Suma rezerv vstupuje 
do celkovej sumy záväzkov.



5  ZÚČTOVACIE	VZŤAHY	

Z	DANÍ	A	DOTÁCIÍ

Cieľom kapi to ly  je:

¾� vysvetliť základné pojmy spojené s účtovaním daní,
¾� uviesť obsahové vymedzenie a vysvetliť účtovanie zúčtovacích vzťahov z daní,
¾� vysvetliť základné pojmy spojené s účtovaním dotácií,
¾� uviesť obsahové vymedzenie a vysvetliť účtovanie zúčtovacích vzťahov z dotá-
cií,
¾� prezentovať spôsob vykazovania zúčtovacích vzťahov z daní a dotácií v účtov-
nej závierke,
¾� na jednoduchých príkladoch objasniť výpočet a účtovanie daní a dotácií v úč-
tovnej závierke.

5.1	 Základné	pojmy	spojené	s	účtovaním	daní	
a	poplatkov

Dane sú dôležitým príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce (mesta). Daň 
predstavuje „povinnú, zákonom určenú platbu, ktorú platí právnická alebo fyzická oso-
ba v určenej výške a v stanovenej lehote do štátneho rozpočtu, prípadne inému štátne-
mu orgánu alebo obci.“45

Jednotlivé dane sú upravené príslušným zákonom, kde sú upravené ich daňové nále-
žitosti (subjekt dane, predmet dane, sadzba dane a ďalšie). Správa daní v podmienkach 
Slovenskej republiky je upravená zákonom č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový po-
riadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj 
„daňový poriadok“). Medzi základnými pojmami sú definované aj pojmy46:
¾� správa daní – postup súvisiaci so správnym zistením dane a zabezpečením úhrady 

dane podľa daňového poriadku alebo osobitných predpisov (príslušných daňových 
zákonov),
¾� daň – daň podľa osobitných predpisov (príslušných daňových zákonov) vrátane úro-

ku z omeškania, úroku a pokuty podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov 

45 ŠLOSÁROVÁ, A. a kol. 2009. Účtovníctvo B. Učebný text. Bratislava : Iura Edition, 2009, s. 119. 
46 Daňový poriadok, § 2.



ZÚČTOVACIE VZŤAHY Z DANÍ A DOTÁCIÍ 191

Spotrebná daň zaúčtovaná na strane Má dať účtu 345 – Ostatné dane a poplatky 
predstavuje nárok na vrátenie spotrebnej dane. Celý záväzok voči colnému úradu je 
zaúčtovaný na strane Dal účtu 379 – Iné záväzky.

Účtovnej jednotke môže vzniknúť daňová povinnosť aj z titulu spotrebnej dane, keď 
sa zdaniteľné plnenie uskutočnilo:
¾� pre vlastnú potrebu účtovnej jednotky,
¾� pri bezodplatnom poskytnutí (darovaní) inej účtovnej jednotke,
¾� pri vzniku manka a škody na majetku.

V týchto prípadoch sa účtuje spotrebná daň na strane Dal účtu 345 – Ostatné dane 
a poplatky so súvzťažným zápisom na strane MD účtov účtovej triedy 5 – Náklady na 
základe interného účtovného dokladu. Pri plnení na vlastnú potrebu účtuje účtovná 
jednotka spotrebnú daň na účet 513 – Náklady na reprezentáciu. Vzniknutý náklad pri 
bezodplatne poskytnutom plnení (napr. darovanie) účtuje účtovná jednotka na účte 
543 – Dary. Vznik povinnosti odviesť spotrebnú daň pri vzniku manka alebo škody 
sa účtuje na účte 549 – Manká a škody. V týchto prípadoch ovplyvňuje spotrebná daň 
výsledok hospodárenia.

Výsledný zúčtovací vzťah voči colnému úradu zistí účtovná jednotka na konci zdaňo-
vacieho obdobia (po uplynutí kalendárneho mesiaca). Výsledným zúčtovacím vzťahom 
môže byť daňová povinnosť (záväzok) alebo nárok na vrátenie dane (pohľadávka).

Daňová povinnosť vznikne, ak suma spotrebnej dane zaúčtovaná na strane Dal (zá-
väzok) účtu 345 – Ostatné dane a poplatky je vyššia ako suma zaúčtovaná na strane Má 
dať (pohľadávka), zostatok na účte 345 má na konci zdaňovacieho obdobia charakter 
záväzku. Tento záväzok uhradí účtovná jednotka do štátneho rozpočtu.

Účtovný prípad MD D

Úhrada daňovej povinnosti z titulu spotrebnej dane 345 221

Nárok na vrátenie spotrebnej dane účtovnej jednotke vznikne na konci zdaňovacieho 
obdobia, ak suma spotrebnej dane zaúčtovaná na účte 345 – Ostatné dane a poplatky na 
strane Má dať (pohľadávka) prevyšuje sumu zaúčtovanú na strane Dal. Konečný zosta-
tok na účte 345 – Ostatné dane a poplatky má charakter pohľadávky.

 Účtovný prípad MD D

Vrátenie spotrebnej dane 221 345

Pri účtovaní spotrebných daní na účte 345 – Ostatné dane a poplatky je veľmi dôleži-
tá analytická evidencia vo forme analytických účtov. Analytické účty musia byť vedené 
tak, aby účtovná jednotka vedela preukázať colnému úradu daňový záväzok, nárok na 
vrátenie dane a zúčtovanie spotrebných daní, ktorým sa vyjadrí výsledný zúčtovací vzťah 
za zdaňovacie obdobie.
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Zmena reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie sa 
účtuje takto:
a)  zníženie reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie 

sa účtuje na stranu Dal účtu 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie so sú-
vzťažným zápisom na stranu Má dať účtu 564 – Náklady na precenenie cenných pa-
pierov;

b)  zvýšenie reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie 
sa účtuje na stranu Má dať účtu 251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie so 
súvzťažným zápisom na stranu Dal účtu 664 – Výnosy z precenenia cenných papierov.

Účtovný prípad MD D

Zmena reálnej hodnoty majetkových cenných papierov určených na 
obchodovanie:
a) zníženie reálnej hodnoty
b) zvýšenie reálnej hodnoty

564
251

251
664

Vykazovanie základných účtov, ktoré sa používajú pri účtovaní o zmene reálnej hod-
noty majetkových cenných papierov určených na obchodovanie, v súvahe a vo výkaze 
ziskov a strát malej účtovnej jednotky, veľkej účtovnej jednotky a subjektu verejného 
záujmu:

Strana  aktív Súvaha Strana  pasív Náklady Výkaz  ziskov  a  strát Výnosy

251 – Majetkové 
cenné papiere na 
obchodovanie

564 – Náklady na 
precenenie cenných 
papierov

664 – Výnosy 
z precenenia cenných 
papierov

Zmena reálnej hodnoty dlhových cenných papierov určených na obchodovanie sa 
účtuje takto:
a)  zníženie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov na stranu Dal účtu 253 – Dlhové 

cenné papiere na obchodovanie so súvzťažným zápisom na stranu Má dať účtu 566 – 
Náklady na krátkodobý finančný majetok,

b)  zvýšenie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov na stranu Má dať účtu 253 – 
Dlhové cenné papiere na obchodovanie so súvzťažným zápisom na stranu Dal účtu 
666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku.

U diskontovaných cenných papierov je zmena v ocenení reálnou hodnotou súčasťou 
úrokového výnosu.
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uznateľné na výpočet splatnej dane z príjmov a ktoré nie – na tomto princípe je založe-
ný výpočet základu splatnej dane z príjmov. Základ splatnej dane z príjmov vynásobený 
sadzbou dane z príjmov platnou pre účtovné a zdaňovacie obdobie, za ktoré sa daň 
z príjmov platí, predstavuje záväzok účtovnej jednotky voči štátnemu rozpočtu (daňo-
vému úradu). Tento záväzok je účtovná jednotka povinná v stanovenej lehote zaplatiť.

V niektorých prípadoch sa náklady a výnosy síce zahŕňajú do základu dane pri vý-
počte splatnej daňovej povinnosti, ale v inom účtovnom a zdaňovacom období, ako sa 
o nich účtovalo – táto skutočnosť vyplýva z rozdielneho pohľadu na výšku dane z príj-
mov v účtovníctve a podľa zákona o dani z príjmov a vedie k výpočtu základu odloženej 
dane z príjmov. Základ odloženej dane z príjmov sa vynásobí sadzbou dane z príjmov, 
ktorá sa predpokladá, že bude platiť v tom období, v ktorom sa odložený daňový závä-
zok premení na splatný (t. j. bude uplatnený a bude sa musieť zaplatiť) alebo v ktorom sa 
odložená daňová pohľadávka bude môcť vyrovnať vo vzťahu k splatnej dani z príjmov.

Splatná daň z príjmov predstavuje externý zúčtovací vzťah účtovnej jednotky – vzťah 
voči štátnemu rozpočtu prostredníctvom miestne príslušného daňového úradu (t. j. vzťah 
k správcovi dane). Splatnú daň z príjmov upravuje zákon o dani z príjmov a vzhľadom 
na to, že zákon o dani z príjmov neupravuje odloženú daň z príjmov, používa sa v ňom 
pre splatnú daň z príjmov označenie len daň z príjmov.

Predmetom splatnej dane z príjmov účtovnej jednotky účtujúcej v sústave podvojné-
ho účtovníctva je výnos z činnosti daňovníka a z nakladania s majetkom daňovníka. Zá-
kladom dane z príjmov je rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky 
pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov 
v príslušnom zdaňovacom období. Ak daňové výdavky prevyšujú zdaniteľné príjmy 
pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov 
v prís lušnom zdaňovacom období, daňovník dosiahol daňovú stratu. Zdaniteľným príj-
mom je príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov a nie je oslobodený od dane z príj-
mov podľa zákona o dani z príjmov alebo medzinárodnej zmluvy. Daňovým výdavkom 
je výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov pre-
ukázateľne vynaložený daňovníkom a zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.

Pri zisťovaní základu dane z príjmov alebo daňovej straty vychádza účtovná jednotka 
účtujúca v sústave podvojného účtovníctva z výsledku hospodárenia pred zdanením da-
ňou z príjmov vypočítaným v účtovníctve. Položky, o ktoré sa upravuje výsledok hospo-
dárenia pred zdanením daňou z príjmov na základ dane, stanovuje vždy aktuálne platný 
zákon o dani z príjmov. Daňová analýza zameraná na správne vyčíslenie základu dane 
z príjmov a dane z príjmov je pomerne náročná a vyžaduje si dôkladné preštudovanie 
zákona o dani z príjmov a daňového priznania k dani z príjmov. V tabuľke 7.1 je v zjed-
nodušenej forme uvedený postup výpočtu základu dane (daňovej straty) a splatnej dane 
z príjmov podľa daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby. V tejto kapitole 
sa problematike splatnej dane z príjmov venujeme len v súvislosti s poskytnutím základ-
ných informácií potrebných na pochopenie odloženej dane z príjmov.



288  8. kapitola

Schéma 8.4 Výsledky inventarizácie

Výsledok inventarizácie Inventarizačný rozdiel

skutočný stav sa rovná
účtovnému stavu

skutočný stav je vyšší
ako účtovný stav

prebytok

skutočný stav je nižší
ako účtovný stav
manko, schodok

škoda

prirodzený úbytok

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Manko vzniká vtedy, keď účtovnej jednotke chýba majetok. Ak účtovná jednotka po-
čas účtovného obdobia zistí, že jej chýba majetok, musí účtovať o tejto skutočnosti vtedy, 
keď ju zistí, pričom musí mať stanovené vo vnútornom predpise, akým spôsobom rie-
ši chýbajúci majetok a s tým súvisiace nezrovnalosti v záväzkoch počas roka. Prebytok 
vzniká vtedy, keď účtovná jednotka má v skutočnosti viac majetku, ako má zaúčtované 
v účtovníctve.

V účtovnej jednotke môže nastať aj škoda na majetku. Škodou sa podľa § 26 ods. 6 
zákona o účtovníctve rozumie neodstrániteľné poškodenie, zničenie, odcudzenie alebo 
strata majetku. Inventarizáciou zistené odcudzenie alebo zistená strata majetku je manko.

Úbytok materiálu, tovaru a zásob vlastnej výroby do výšky noriem prirodzených úbyt-
kov, ktoré má účtovná jednotka stanovené vo vnútorných predpisoch, nie je inventari-
začným rozdielom.

8.5	Účtovanie	výsledkov	inventarizácie

Zaúčtovaním inventarizačných rozdielov sa zabezpečuje úplnosť účtovníctva. Podľa 
§ 30 ods. 7 zákona o účtovníctve inventarizačný rozdiel zaúčtuje účtovná jednotka do 
toho účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizáciou overuje stav majetku, záväzkov 
a vlastného imania. V prípade, že sa inventarizačný rozdiel zistí v nasledujúcom účtov-
nom období, napr. z dôvodu, že účtovná jednotka vykonáva inventarizáciu v prvom 
mesiaci tohto účtovného obdobia, účtovná jednotka je povinná zaúčtovať zistené inven-
tarizačné rozdiely do toho účtovného obdobia, za ktoré sa inventarizácia vykonáva. Je 
to z dôvodu dodržania akruálneho princípu a zásady vecného a časového priraďovania 
nákladov k výnosom.
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zácia. Konateľ spoločnosti vymenuje členov inventarizačnej komisie najneskôr do 
30. septembra bežného účtovného obdobia.

Vedúci ekonomického úseku spoločnosti je splnomocnený na odstraňovanie ne-
zrovnalostí vyplývajúcich z ustanovení tohto vnútorného predpisu.

Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňom vydania.

Vypracoval: Zelený    Schválil: Biely

¾� Zhrnutie

Inventarizácia sa uskutočňuje podľa § 29 a § 30 zákona o účtovníctve s cieľom 
zistiť, či stav majetku, záväzkov a vlastného imania v účtovníctve zodpovedá sku-
točnosti a či ocenenie majetku, záväzkov, vlastného imania, nákladov a výnosov 
v účtovnej závierke zodpovedá skutočnosti. Inventarizáciou účtovná jednotka ove-
ruje vecnú správnosť účtovníctva a zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva.

Inventarizáciu vykonáva účtovná jednotka ku dňu, ku ktorému zostavuje riadnu, 
mimoriadnu alebo priebežnú účtovnú závierku. Inventarizácia pozostáva z dvoch 
častí, z inventúry a z porovnania skutočného stavu so stavom v účtovníctve.

Inventúrou sa zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a vlastného imania, 
pričom rozlišujeme fyzickú inventúru, dokladovú inventúru a kombináciu fyzic-
kej a dokladovej inventúry. Výsledky inventúry uvedie účtovná jednotka v inven-
túrnom súpise, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené v § 30 ods. 2 zákona o úč-
tovníctve. Následne účtovná jednotka porovná skutočný stav zistený inventúrou 
s účtovným stavom a výsledky uvedie v inventarizačnom zápise. Náležitosti inven-
tarizačného zápisu sú uvedené v § 30 ods. 3 zákona o účtovníctve.

Výsledkom inventarizácie môžu byť zistené nasledujúce skutočnosti: žiadny 
rozdiel, manko, schodok, prebytok, škoda, prirodzený úbytok. Inventarizačnými 
rozdielmi sú prebytok, manko a schodok, ktoré musia byť zaúčtované do toho 
účtovného obdobia, za ktoré sa vykonala inventarizácia. Na zaúčtovanie inventa-
rizačných rozdielov a iných skutočností zistených pri inventarizácii vyhotoví úč-
tovná jednotka interný účtovný doklad a na základe rozhodnutia inventarizačnej 
komisie zaúčtuje príslušné účtovné prípady.

Inventarizácia sa uskutočňuje aj s cieľom overiť reálnosť ocenenia majetku, zá-
väzkov, rozdielu majetku a záväzkov, nákladov a výnosov; takto zistené rozdiely 
nie sú považované za inventarizačné rozdiely. Vedú k účtovaniu opravných polo-
žiek, rezerv, zmeny výšky záväzkov, úprave reálnej hodnoty a pod.

Účtovná jednotka by mala mať vypracovaný vnútorný predpis pre oblasť inven-
tarizácie, v ktorom uvedie spôsob vykonania inventarizácie, definuje osoby zod-
povedné za vykonanie inventarizácie, navrhne spôsob usporiadania inventarizač-
ných rozdielov a ďalšie skutočnosti.


