6. Leltározás
– Határozza meg a leltározás fogalmát és célját!
– Nevezze meg és mutassa be a leltár fajtáit!
– Foglalja össze a leltározás lebonyolításának menetét!
– Mutassa be a leltározás dokumentumainak szerepét!
A leltározás a készletek tényleges felmérése az áruk megszámolásával, mérésével; a
vállalkozás tulajdonát képező eszközök valóságban meglévő állományának megállapítása. Az
a tevékenység, amelynek során megszámolják, felmérik a készletet, a vagyont.
A leltár olyan kimutatás, mely adott időpontra vonatkozóan tételes, ellenőrizhető módon
tartalmazza a vállalkozás eszközeinek mennyiségét és értékét.
A leltározás célja: a vagyon védelme, a nyilvántartások pontosságának ellenőrzése, az
eltérések kimutatása, rendezése, a csökkent értékű készletek, valamint a használaton kívüli
eszközök feltárása.
A leltár fajtái:
elszámoltató leltár: valóság összevetése a nyilvántartással
vagyonmegállapító leltár: év végén a vállalkozás vagyonának megállapítása
ellenőrző leltár: az üzletben található-e idegen áru
átadó-átvevő leltár: új vezető érkezésekor
rendkívüli leltár: rend kívüli esemény esetén pl: betörés, lopás,..
A leltározás menete:
– Előkészítés
– Lebonyolítás
A leltáreredmény megállapítása (egyező, többlet, hiány, forgalmazási veszteség,
fizetőhiány)
- egyező
nyilvántartás = leltár
- többlet
nyilvántartás  leltár, a nyilvántartást növelni kell a többlettel
- hiány
nyilvántartás leltár, a nyilvántartásból ki kell vezetni a
hiánynak megfelelő összeget. A hiány okát meg kell állapítani és a felelősöknek
felelniük kell.
Forgalmazási veszteségért nem a dolgozó a hibás, ez lehet: áruromlás, selejtezés.
– A leltárfelelősség megállapítása
– A leltárkülönbözet okai:
– A leltározás dokumentumai:
– Leltárfelvételi ív: ezen történik az áruk feljegyzése a leltározás során
– Leltározási jegyzőkönyv: a leltározás után készül meghatározott tartalommal és
aláírásokkal
Leltározás lebonyolítása:
A felmért mennyiségeket leltáríven (leltárfelvételi ív) rögzítik.
A leltár felvétele történhet:
- Egyszeres leltárfelvétel (egy csoport végzi)
- Ikerleltár ( két csoport egymástól függetlenül végzi a leltározást, majd
összehasonlítják a végeredményt)
A leltározás bizonylatai:
- Leltárív
- Jegyzőkönyv
Úton lévő árukészlet leltára: az az árukészlet, amelyet a raktárból már kiszállítottak, de a
vevőhöz még nem érkezett meg

Saját tulajdonú, idegen helyen tárolt készletek leltározása:
A leltározás megkezdése előtt meg kell szerezni a „tárolási nyilatkozatot”, amely a leltárív
mellékletét fogja képezni. A készlet csak ezen dokumentumok birtokában vehető készletre.

