15. B Vnútroorganizačné účtovníctvo
Účtový informačný systém -

FÚ
MÚ:
kalkulácie
rozpočtovníctvo
VOÚ- Nákladové účtovníctvo- sleduje N podľa miesta vzniku
Finančná analýza
plánovanie

FÚ - je povinná viesť každá ÚJ v súlade so zákonom 431/2002 ZZ o účtovníctve
- zameriava sa na sústavné zaznamenávanie ekonom. informácií, kt. sú predmetom účtovníctva za
účtovnú jednotku ako celok. Má predpísaný obsah a formu.
MÚ- poskytuje ekonomické informácie, ktoré potrebuje manažment podniku pre efektívne
rozhodovania a kontrolu.
- je to súhrn ekonom. informácií. Nemá predpísaný obsah a formu.
Vnútroorganizačné účtovníctvo
 VOU- nemá právne predpísaný obsah, ani formu, preto závisí od konkrétnych podmienok, či ho
ÚJ bude, alebo nebude viesť
- zameriava sa na evidenciu účt. prípadov vo vnútri účt. jednotky podľa jednotlivých
vnútropodnikových útvarov.
- sa označuje aj ako nákladové, lebo jeho hl. úlohou je predovšetkým evidovať náklady
(ale aj výnosy) jednotlivých vnútroorganizačných údajov
- N sleduje podľa miesta vzniku.
Kým FÚ sa vedie za ÚJ ako celok, VOÚ sa vedie podľa vnútroorganizačn. útvarov, kt. nazývame
hospodárske strediská (nákladové strediská)

Za hospodárske stredisko sa považuje samostatne hospodáriaci vnútropodnikový útvar, kt. je
organizačne a miestne uzatvorený, má vedúceho, jeho vstupy a výstupy sú merateľné. Je možné presné
vyčíslenie výkonov, N, V, a VH a vedie účtovníctvo.
Členenie podniku na HS:  strediská hlavnej činnosti
 strediská vedľajšej činnosti
 strediská pomocných a obslužných činností
 strediská nevýrobných činnosti
 zásobovacie strediská
 spracujúce strediská
 odbytové strediská
Spôsoby organizácie VOÚ
- je v prácomoci každej ÚJ. Platné postupy účtovania vydané MFSR dávajú 3 možnosti organizácie
VOU a to:
•

v rámci analytických účtov k FÚ pričom sa použijú účty Vnútroorganizačné N
a Vnútroorganizačné V, kt. sa zaradia do ÚS 59, 69. V tomto prípade ide o „jednookruhové
účtovníctvo“, pretože v 1 okruhu sa vedie FÚ aj VOÚ,

•

v samostatnom účtovnom okruhu pre kt. sa vytvoria účty v ÚT 8-9. V tomto prípade ide
o „2-okruhové účtovníctvo“, pretože v 1 okruhu sa vedie FÚ a v ďalšom okruhu VOÚ.

•

kombináciou predchádzajúcich 2 spôsobov

