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Pracovný list č. 

Opakovanie 4. roč. 

 

1. VPD – v hotovosti zaplatené občerstvenie pre obch. partnera 200,- 

2. PPD – výber peňazí z BÚ do pokladnice na výplatu miezd 5 000,- 

3. VBÚ – potvrdený výber peňazí z BÚ 5 000,- 

4. VPD – nákup kolkov a ich okamžitá spotreba 150,- 

5. PFA – nákup stravných lístkov do zásoby 500,- 

6. PPD – predaj stravných lístkov zamestnancom 300,- 

7. PFA – nákup surovín na faktúru 

a) cena surovín      2 200,- 

b) DPH 20 %  .............. 

c) spolu   .............. 

8. VPD – preprava materiálu zaplatená v hotovosti 

a) cena prepravy          10,- 

b) DPH 20 %  .............. 

c) spolu   .............. 

9. VBÚ – úhrada faktúry za materiál  ..............  

10. PRI – materiál bol prevzatý na sklad v OC ..............   

11. VFA – predaj vlastných výrobkov odberateľom 

a) cena vl. výrobkov .............. 

b) DPH 20 %  .............. 

c) spolu       2 800,- 

12. VBÚ – inkaso pohľadávky od odberateľa ...............   

13. VPD – nákup zásuvkovej skrine (do spotreby)  35,- 

14. PFA – nákup barového zariadenia 

a) Cena zariadenia     3 600,- 

b) DPH   .............. 

c) Spolu   .............. 

15. VPD – montáž zariadenia  25,- 

16. ZAZ – zaradenie bar. zariad. do užívania v OC ........... 

17. VBÚv. – úhrada faktúry z poskytnutého KBÚ............... 

18. VBÚ – zaplatené úroky z KBÚ 20,- 
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19. ZVL – priznané hrubé mzdy zamestnancom  10 000,- 

20. ZVL – zrážka poistného na zdravotné a sociálne poistenie ................ 

21. ZVL – zrážka preddavku na daň z príjmu zamestnancov 2 000,- 

22. ZVL – priznaný daňový bonus 600,- 

23. ID – zákonné zdravotné a sociálne poistenie platené zamestnávateľom ........ 

24. VPD – výplata miezd zamestnancom 5 000,- 

25. PFA – faktúra za dodanú el. energiu 

a) Cena energie   1 200,-  

b) DPH  ..................... 

c) Spolu  ..................... 


