10.B Výrobná činnosť
Zásobami sú:
a) materiál (suroviny, pomocné látky, prevádzkové látky, náhradné dielce a súčiastky,
obaly, ostatné hnuteľné veci s dobou použiteľnosti najviac 1 rok bez ohľadu na OC,...)
b) zásoby vlastnej výroby - nedokončená výroba,
- polotovary vlastnej výroby,
- výrobky
- zvieratá
c) tovar
Nedokončená výroba- sú produkty, ktoré už prešli jednou alebo niekoľkými výrobnými
operáciami a nie sú už materiálom, ale nie sú ešte ani hotovým výrobkom. Nedokončenou
výrobou sú aj výkony iných ako výrobných činností, pri ktorých nevznikajú hmotné produkty.
Ak ide o zmenu stavu zásob vlastnej výroby, ktorej súčasťou je aj nedokončená
výroba, účtujeme túto zmenu: 12x
61x
Účtovanie zmeny stavu nedokončenej výroby prebehne nasledovne:
1.
Zvýšenie stavu nedokončenej výroby 121/ 611
2.

Zníženie stavu nedokončenej výroby 611/ 211

Pri nedokončenej výrobe môžu vzniknúť inventarizačné rozdiely, manko a prebytok.
1. Prebytok nedokončenej výroby
121/ 611
2. Manko nedokončenej výroby v rámci normy prirodzených úbytkov 611/ 121
549/ 121
3. Manko nedokončenej výroby nad normu prirodzených úbytkov
582/ 121
4. Manko nedokončenej výroby pri živelných pohromách

Polotovary vlastnej výroby- sú oddelene evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými
výrobnými stupňami a dokončia sa alebo skompletizujú do výrobkov v ďalšom výrobnom
procese. Na rozdiel od nedokončenej výroby sa môžu aj predávať bez toho, aby sa
skompletizovali v UJ, kt. ich vyrába.
Zvieratá – ktoré patria do zásob, sú najmä mladé chovné zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby,
kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, moriek, perličiek a husí na výkrm a psy.
Hotové výrobky
Hotové výrobky sú predmetom vlastnej výroby určené na predaj mimo účtovnej
jednotky alebo na spotrebu vnútri účtovnej jednotky.
Účtovanie zmeny stavu hotových výrobkov prebehne nasledovne:
1.
Zvýšenie stavu hotových výrobkov
123/ 613
2.

Zníženie stavu hotových výrobkov

613/ 213

Aj pri hotových výrobkoch môžu vzniknúť inventarizačné rozdiely, manko a prebytok.
1. ID Prebytok výrobkov
123 613
2. ID Manko výrobkov v rámci normy prirodzených úbytkov
613 123
3. ID Manko výrobkov nad normu prirodzených úbytkov
549 123
4. ID Manko výrobkov pri živelných pohromách
582 123

10.B Výrobná činnosť
Účtovná jednotka si môže majetok a zásoby obstarať aj vo vlastnej réžii, teda vlastnou
činnosťou, v tomto prípade hovoríme o tzv. aktivácii.
Rôzne N, ktoré vznikajú na obstaranej majetku, sa bežne účtujú podľa ich druhu v ÚT
5. Potom sa spotrebované prostriedky vrátia spôť do majetku (A) podľa majetkovej zložky, kt.
si ÚJ sama zhotovila (resp. vystavila) a výkony na zhotovenie majetku sa účtujú v ÚS 62Aktivácia.
Účtovanie obstaranie DNM a DHM vo vlastnej réžii
1. Rôzne Prvotné N, ktoré vznikli v súvislosti s vytvorením
DNMa DHM vo vlastnej réžii
5xx
(napr. spotreba materiálu, spotreba energie, mzdové náklady,
odpisy DHM a DNM ...)

2.

ID

3.

ID

Aktivovanie nákladov na vytvorenie DNM alebo 041,
DHM vo vlastnej réžii (ocenenie vo vlastných N)
042
Uvedenie DNM alebo DHM do užívania
01x,
02x

napr.
1. VYD Spotreba materiálu
2. PFA Spotreba energie
a) cena energie
b) DPH 19 %
c) spolu
3. ZVL Priznané hrubé mzdy
4. ID
ZSP 35,2%
5. ID
Aktivácia
6. ZAZ Zaradenie budov do užívania vo výške vlastn. N
Obstaranie materiálu vo vlastnej réžii
1. VYD Spotreba materiálu
2. PFA Spotreba energie
a) cena energie
b) DPH 19 %
c) spolu
3. ZVL Priznané hrubé mzdy
4. ID
ZSP 35,2%
5. ID
Aktivácia
6. ZAZ Prevzatie materiálu na sklad vo výške vlastn. N

rôzne účty

1xx, 2xx,
3xx
623,
624
041,042

150 000,--

501

40 000,-7 600,-47 600,-100 000,-35 200,-325 200,-325 200,--

502
343
521
524
042
021

321
331
336
624
042

30 000,--

501

112

10 000,-1 900,-11 900,-10 000,-3 520,-53 520,-53 520,--

502
343
521
524
111
112

112

321
331
336
621
111

