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Tematický celok: Základy podvojného účtovníctva 

Téma: Sústava účtov - účet a jeho podstata 

Účet - slúži na evidovanie stavu a pohybu jednotlivých súvahových položiek, má 

prehľadnú formu v tvare T, 

 

 

 

Téma: Účtovanie na súvahových účtoch  

  Otváranie, účtovanie  a uzatváranie súvahových účtov 
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Príklad: 

Nákup materiálu od dodávateľa na faktúru  800,- €. 

1) Účtovný prípad sa týka účtov: 

• Materiál na sklade, Dodávatelia 

2) Materiál na sklade – účet aktív, Dodávatelia – účet pasív 

3) Materiál na sklade – prírastok, Dodávatelia – prírastok (zvýšenie záväzku) 

4) Materiál na sklade – účtujeme na MD, Dodávatelia – účtujeme na D 

 

Zaúčtujte: 

 

1) Z bankového účtu sme vybrali peniaze do pokladnice  3 200,- 

2) Vyplatili sme mzdy zamestnancom v hotovosti   3 000,- 

3) Inkasovali sme pohľadávku od odberateľov na BÚ   1 100,- 

4) Nakúpili sme materiál od dodávateľa na faktúru   1 500,- 

5) Uhradili sme záväzok voči dodávateľom z poskytnutého KBÚ 1 500,- 

6) Odvod pokladničnej hotovosti na bankový účet   1 200,- 

7) Výplata miezd zamestnancom bezhotovostne   6 000,- 

8) Nákup tovaru od dodávateľa v hotovosti       120,- 

9) Inkaso pohľadávky od odberateľa  na BÚ    1 600,- 
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Téma: Obraty a zostatky na súvahových účtoch 

 

Príklad:  

Na účte Pokladnica bol k 1. 1. ZS 500,-  a v priebehu účtovného obdobia boli zaúčtované takéto 

pohyby:  

- prírastok 200,- 

- úbytok 50,- 

- prírastok 120,-  

- úbytok 60,- 

 

Úloha:  

Zapíšte tieto pohyby na účet a vypočítajte obraty MD, D a konečný zostatok na účte Pokladnica. 
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Pracovný list č. 1 

Príklad na otváranie účtov 

 

Účtovná jednotka ABC, a. s. mala na vybraných súvahových účtoch takéto začiatočné stavy: 

 

Stroje a zariadenia  3 000,-  

Bankový účet  3 200,-   

Odberatelia  1 500,-     

Zamestnanci  1 200,-  

Krátkodobý bankový úver  2 500,-  

Materiál na sklade     800,-   

Pokladnica     700,-  

Dodávatelia  1 300,-  

Základné imanie  ............              

     

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu k 1. 1. 20.. a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 

 

Účtovná jednotka XYZ, a. s. mala na vybraných súvahových účtoch takéto začiatočné stavy: 

 

Krátkodobý bankový úver  2 800,-  

Materiál na sklade     500,-   

Pokladnica     400,-  

Dodávatelia  1 100,-  

Základné imanie  ............  

Stroje a zariadenia  4 000,-  

Bankový účet  2 200,-   

Odberatelia  1 600,-     

Zamestnanci  3 200,-  

             

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu k 1. 1. 20.. a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 
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Pracovný list č. 2 

 

Príklad na účtovanie na súvahových účtoch 

 

Účtovná jednotka ALDA, a. s. mala na vybraných súvahových účtoch takéto začiatočné stavy: 

 

Krátkodobý bankový úver  3 500,-  

Materiál na sklade     800,-   

Pokladnica  1 200,-  

Dodávatelia  2 600,-  

Stroje a zariadenia  6 500,-  

Bankový účet  5 000,-   

Odberatelia  3 500,-     

Zamestnanci  2 200,- 

Základné imanie  ............              

     

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu k 1. 1. 20.. a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 

3) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce účtovné prípady. 

4) Uzatvorte účty a zostavte konečný účet súvahový. 

 

V nasledovnom období vznikli tieto účtovné prípady: 

 

1) V hotovosti nakúpené čistiace prostriedky      300,-     

2) Prijatá faktúra za stravné lístky        400,-  

3) Vyplatené mzdy zamestnancom bezhotovostne   2 200,- 

4) Nákup poštových známok v hotovosti do zásoby       30,-   

5) Inkaso pohľadávky na bankový účet    3 500,- 

6) Splátka KBÚ z bankového účtu        150,- 
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Pracovný list č. 3 

 

Príklad na uzavieranie súvahových účtov 

 

Účtovná jednotka ALFA, a. s. mala na vybraných súvahových účtoch takéto začiatočné stavy 

a pohyby: 

 

       Prírastok   Úbytok 

 

Bankový účet  3 000,-  200,-; 1 200,-   500,-; 1 600,- 

Odberatelia  3 500,-  1 200,-    900,-   

Zamestnanci  1 200,-  2 400,-    1 600,- 

Krátkodobý bankový úver  2 500,-      -    300,-; 400,- 

Materiál na sklade  1 100,-  600,-    200,-; 140,- 

Pokladnica  1 000,-     -    220,-; 50,- 

Dodávatelia  1 500,-  2 400,-    1 200,-; 400,- 

 

     

Úlohy: 

 

1) Zapíšte začiatočné stavy, prírastky a úbytky na uvedené účty. 

2) Vypočítajte obraty na súvahových účtoch. 

3) Vypočítajte konečné zostatky súvahových účtov. 
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Pracovný list č. 4 

 

Súvislý príklad na účtovanie na súvahových účtoch 

 

Účtovná jednotka ALFA, a. s. mala na vybraných súvahových účtoch takéto začiatočné stavy: 

 

Stroje a zariadenia  5 000,-  

Bankový účet  3 000,-   

Odberatelia  3 500,-     

Zamestnanci  1 200,-  

Krátkodobý bankový úver  2 500,-  

Materiál na sklade  1 100,-   

Pokladnica  1 000,-  

Dodávatelia  1 500,-  

Základné imanie  ............              

     

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu k 1. 1. 20.. a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 

3) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce účtovné prípady. 

4) Uzatvorte účty (vypočítajte konečné zostatky), zostavte konečný účet súvahový. 

 

Účtovné prípady: 

 

1) Nákup materiálu od dodávateľa  na faktúru       400,- 

2) Úhrada záväzku voči dodávateľovi z bankového účtu     400,- 

3) Výber peňazí z bankového účtu do pokladne na výplatu miezd 3 500,- 

4) Výplata miezd zamestnancom v hotovosti.    3 500,- 

5) Odberateľ uhradil pohľadávku na náš bankový účet   2 400,- 

6) Odvod pokladničnej hotovosti na bankový účet   1 200,- 

7) Banka poskytla KBÚ priamo na náš BÚ    2 100,- 

8) Nákup stravných lístkov na faktúru        320,- 

9) Splátka KBÚ z BÚ          100,- 

10) Výplata miezd zamestnancom z bankového účtu   1 300,- 
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Pracovný list č. 5 

 

Súvislý príklad na účtovanie na súvahových účtoch 

 

Účtovná jednotka DELTA, a. s. mala na vybraných súvahových účtoch takéto začiatočné stavy: 

 

Stroje a zariadenia    6 500,-  

Materiál na sklade       700,-   

Pokladnica         400,-  

Bankový účet    8 450,-   

Odberatelia      2 500,-     

Zamestnanci    5 000,-  

Krátkodobý bankový úver    3 900,-  

Dodávatelia    3 100,-  

Základné imanie   ..............              

     

 

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 

3) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce účtovné prípady. 

4) Uzatvorte účty, zostavte KÚS. 

 

 

V nasledovnom období vznikli tieto účtovné prípady: 

 

1) Výber peňazí z bankového účtu do pokladnice na výplatu miezd   5 000,-  

2) Prijatá faktúra za nákup materiálu od dodávateľa    1 300,-  

3) Inkaso pohľadávky na bankový účet    2 500,- 

4) Úhrada faktúry za materiál z bankového účtu    1 300,-  

5) Výplata miezd zamestnancom z pokladnice    5 000,-  

6) Splátka KBÚ z bankového účtu       300,- 
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Pracovný list č. 6 

 

Súvislý príklad na účtovanie na súvahových účtoch 

 

Účtovná jednotka GALA, a. s. mala na vybraných súvahových účtoch takéto začiatočné stavy: 

Materiál na sklade      8 000,- 

Stroje a zariadenia                   20 000,- 

Pokladnica          500,- 

Bankový účet       5 000,- 

Zamestnanci       3 000,- 

Krátkodobý bankový úver      4 000,- 

Dodávatelia         3 700,- 

Nerozdelený zisk min. rokov     2 000,- 

Software        1 200,- 

Základné imanie             ................. 

 

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 

3) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce účtovné prípady. 

4) Uzatvorte účty a zostavte konečný účet súvahový. 

 

V nasledovnom období vznikli tieto účtovné prípady: 

 

1) Výber peňazí z bankového účtu do pokladnice     2 000,- 

2) Prijatá faktúra za nákup stavebného materiálu     1 600,- 

3) Úhrada faktúry za materiál z bankového účtu     1 600,- 

4) Výplata miezd zamestnancom v hotovosti      3 000,- 

5) Splátka krátkodobého bank. úveru z bankového účtu       500,- 

6) Nákup stravných lístkov na faktúru          400,- 

7) Predaj stravných lístkov zamestnancom v hotovosti        350,- 
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Téma: Účtovanie na výsledkových účtoch 

 

 

 

Téma: Účtovanie na nákladových účtoch 
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Pracovný list č. 7 

 

Príklad na účtovanie na účtoch nákladov 

 

Účtovná jednotka mala na vybraných účtoch takéto začiatočné stavy: 

 

Materiál na sklade         800,- 

Pokladnica          600,- 

Bankový účet       6 000,- 

Zamestnanci       2 000,- 

Krátkodobý bankový úver      1 800,- 

Dodávatelia         2 200,- 

 

 

Úlohy: 

 

1) Otvorte súvahové účty neúčtovným spôsobom. 

2) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce účtovné prípady. 

3) Uzatvorte účty a preveďte KZ a KS na KÚS a ÚZaS. 

 

V nasledovnom období vznikli tieto účtovné prípady: 

 

1) Prijatá faktúra za nákup farbív, ktoré boli hneď spotrebované    600,- 

2) Priznané hrubé mzdy zamestnancom    3 600,- 

3) Prijatá faktúra za opravu konvektomatu       140,- 

4) Prijatá faktúra za spotrebu plynu            200,- 

5) Úhrada faktúry za materiál z bankového účtu      600,- 

6) V hotovosti zaplatené nájomné        120,- 

7) Vyplatené cestovné zamestnancovi v hotovosti         160,- 

8) Splátka krátkodobého bank. úveru z bankového účtu     500,- 
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Pracovný list č. 8 

 

Príklad na účtovanie na účtoch nákladov 

 

Účtovná jednotka mala na vybraných účtoch takéto začiatočné stavy: 

 

Bankový účet       4 800,- 

Zamestnanci       3 100,- 

Dodávatelia         4 200,- 

Materiál na sklade      1 100,- 

Pokladnica          500,- 

 

 

Úlohy: 

 

1) Otvorte súvahové účty neúčtovným spôsobom. 

2) Zaúčtujte nasledujúce účtovné prípady. 

3) Uzatvorte účty a preveďte KZ a KS na KÚS a ÚZaS. 

 

V nasledovnom období vznikli tieto účtovné prípady: 

 

1) Spotreba materiálu vo výrobe            300,- 

2) Výplata miezd zamestnancom bezhotovostne     3 000,- 

3) Prijatá faktúra za opravu chladiaceho boxu        310,- 

4) Prijatá faktúra za spotrebu vody              200,- 

5) Priznané hrubé mzdy zamestnancom      3 400,- 

6) V hotovosti zaplatené upratovacie služby        120,- 

7) Vyplatené cestovné zamestnancovi v hotovosti             60,- 

  



„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“  15 

 

Pracovný list č. 9 

Príklad na účtovanie na výsledkových účtoch 

 

Účtovná jednotka mala na vybraných účtoch takéto začiatočné stavy: 

Materiál na sklade         800,- 

Pokladnica          600,- 

Stroje a zariadenia          5 000,- 

Bankový účet       6 000,- 

Zamestnanci       2 000,- 

Krátkodobý bankový úver      1 800,- 

Dodávatelia         2 200,- 

Zákonný rezervný fond         300,- 

Software        1 200,- 

Základné imanie             ................ 

 

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 

3) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce účtovné prípady. 

4) Uzatvorte účty a preveďte KZ a KS na KÚS a ÚZaS. 

 

V nasledovnom období vznikli tieto účtovné prípady: 

 

1) Výber peňazí z bankového účtu do pokladnice     2 500,- 

2) Výplata miezd zamestnancom v hotovosti     2 000,- 

3) Prijatá faktúra za nákup surovín          600,- 

4) Prijatá faktúra za opravu chladiaceho boxu        310,- 

5) Prijatá faktúra za spotrebu vody              200,- 

6) Úhrada faktúry za materiál z bankového účtu        600,- 

7) Vystavená faktúra za predaj tovaru odberateľom    8 700,- 

8) Priznané hrubé mzdy zamestnancom      3 400,- 

9) V hotovosti zaplatené upratovacie služby        120,- 

10) Vyplatené cestovné zamestnancovi v hotovosti             60,- 

11) Splátka krátkodobého bank. Úveru z bankového účtu       500,- 
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Pracovný list č. 10 

Účtovanie na výsledkových účtoch 

 

Účtovná jednotka mala na vybraných účtoch takéto začiatočné stavy: 

Pokladnica          460,- 

Materiál na sklade      2 000,- 

Stroje a zariadenia          5 000,- 

Bankový účet       4 600,- 

Zamestnanci       3 800,- 

Krátkodobý bankový úver      2 900,- 

Dodávatelia         1 200,- 

Zákonný rezervný fond         500,- 

Software        1 600,- 

Základné imanie             ................ 

 

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 

3) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce účtovné prípady. 

4) Uzatvorte účty a preveďte KZ a KS na KÚS a ÚzaS. 

 

V nasledovnom období vznikli tieto účtovné prípady: 

 

1) Tržba za predané služby odberateľom na faktúru    1 400,- 

2) Inkaso pohľadávky od odberateľa na bankový účet    1 400,- 

3) Priznané hrubé mzdy zamestnancom      5 000,- 

4) Výber peňazí z bankového účtu do pokladnice     5 000,- 

5) Výplata miezd zamestnancom v hotovosti     4 300,- 

6) Prijatá faktúra za spotrebovaný plyn         600,- 

7) Prijatá faktúra za opravu umývačky riadu        400,- 

8) Prijatá faktúra za služby daňového poradcu             200,- 

9) Úhrada faktúry za plyn z bankového účtu        600,- 

10) Vystavená faktúra za predaj vlastných výrobkov odberateľom 18 700,- 

11) Zaplatené upratovacie služby v hotovosti           100,- 

12) Splátka krátkodobého bank. Úveru z bankového účtu       120,- 
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Téma: Zisťovanie a účtovanie výsledku hospodárenia 

 

 

 

 

Príklad:  

Účtovná jednotka ALA, a. s. mala na vybraných výsledkových účtoch takéto prírastky: 

Spotreba materiálu    200,-; 1 200,-    

Ostatné služby           1 200,-; 900,-      

Mzdové náklady  2 400,-; 1 600,- 

Dary  300,-; 400,- 

Tržby za predané služby   600,-; 200,-; 140,- 

Cestovné  220,-; 50,- 

Tržby za tovar   2 400,-; 1 200,-; 400,- 

 

Úlohy: 

1) Vypočítajte obraty na výsledkových účtoch. 

2) Vypočítajte konečné stavy jednotlivých účtov. 

3) Preveďte KS na ÚZaS. 
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Pracovný list č. 11 

 

Súvislý príklad 

 

Účtovná jednotka ALFA, a. s. mala na vybraných súvahových účtoch takéto začiatočné 

stavy: 

 

Stroje a zariadenia  5 000,-  

Bankový účet  3 000,-   

Odberatelia  3 500,-     

Zamestnanci  1 200,-  

Krátkodobý bankový úver 2 500,-  

Materiál na sklade  1 100,-   

Pokladnica  1 000,-  

Dodávatelia  1 500,-  

Základné imanie  ............              

     

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu k 1. 1. 20.. a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 

3) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce účtovné prípady. 

4) Uzatvorte účty, zostavte konečný účet súvahový, účet ziskov a strát a vyčíslite výsledok 

hospodárenia. 

 

V nasledovnom období vznikli tieto účtovné prípady: 

 

1) Priznané hrubé mzdy zamestnancom    5 000,- 

2) Nákup kolkov v hotovosti a ich okamžitá spotreba      300,-  

3) Prijatá faktúra za opravu umývačky riadu      700,-     

4) Prijatá faktúra za spotrebu vody       400,-   

5) Úhrada záväzkov voči dodávateľom z poskytnutého KBÚ 1 000,-  

6) Vystavená faktúra za predaj tovaru odberateľom  8 000,-   
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Pracovný list č. 12 

 

Súvislý príklad 

 

Účtovná jednotka AGFA, a. s. mala na vybraných súvahových účtoch takéto začiatočné 

stavy: 

 

Krátkodobý bankový úver 1 500,-  

Materiál na sklade     800,-   

Pokladnica  1 200,-  

Dodávatelia  2 500,-  

Stroje a zariadenia  4 500,-  

Bankový účet  4 000,-   

Odberatelia  3 500,-     

Zamestnanci  2 200,- 

Základné imanie  ............              

     

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu k 1. 1. 20.. a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 

3) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce účtovné prípady. 

4) Uzatvorte účty (vypočítajte konečné zostatky), zostavte konečný účet súvahový, účet 

ziskov a strát a vyčíslite výsledok hospodárenia. 

 

 

V nasledovnom období vznikli tieto účtovné prípady: 

 

1) V hotovosti zaplatené služby daňového poradcu     300,-     

2) Prijatá faktúra za spotrebu plynu       800,-  

3) Priznané hrubé mzdy zamestnancom    4 000,- 

4) Nákup pošt. známok v hotovosti a ich okamžitá spotreba    300,-   

5) Vystavená faktúra za predaj služieb odberateľom  7 500,-   

6) Inkaso pohľadávky na bankový účet    3 500,- 
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Pracovný list č. 13 

 

Súvislý príklad 

 

Účtovná jednotka JAWA, a. s. mala na vybraných súvahových účtoch takéto začiatočné 

stavy: 

 

Pokladnica     800,-  

Dodávatelia  2 200,-  

Stroje a zariadenia  4 100,-  

Materiál na sklade     700,-   

Bankový účet  5 200,-   

Odberatelia  3 300,-     

Zamestnanci  2 800,- 

Základné imanie  ............              

     

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu k 1. 1. 20.. a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 

3) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce účtovné prípady. 

4) Uzatvorte účty (vypočítajte konečné zostatky), zostavte konečný účet súvahový, účet 

ziskov a strát a vyčíslite výsledok hospodárenia. 

 

 

V nasledovnom období vznikli tieto účtovné prípady: 

 

1) Vystavená faktúra za predaj tovaru odberateľom  6 400,-   

2) Inkaso pohľadávky na bankový účet    4 800,- 

3) V hotovosti zaplatené upratovacie služby      200,-     

4) Prijatá faktúra za spotrebu elektrickej energie  1 200,-  

5) Priznané hrubé mzdy zamestnancom    3 800,- 

6) Nákup kolkov v hotovosti a ich okamžitá spotreba     100,-   
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Pracovný list č. 14 

 

Súvislý príklad 

 

Účtovná jednotka Gabriela, a. s. mala na vybraných účtoch takéto začiatočné stavy: 

Materiál na sklade      8 000,- 

Stroje a zariadenia      200 000,- 

Pokladnica          500,- 

Bankový účet     45 000,- 

Zamestnanci       3 000,- 

Krátkodobý bankový úver   12 000,- 

Dodávatelia      20 000,- 

Nerozdelený zisk min. rokov  22 000,- 

Software      1 200,- 

Základné imanie    ............... 

 

Úlohy: 

1) Zostavte súvahu a vypočítajte výšku základného imania. 

2) Otvorte súvahové účty účtovným spôsobom. 

3) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce účtovné prípady. 

4) Vyčíslite výsledok hospodárenia. 

5) Zostavte konečný účet súvahový a účet ziskov a strát. 

 

V nasledovnom období vznikli tieto účtovné prípady: 

 

1) Výber peňazí z bankového účtu do pokladnice  12 000,- 

2) Prijatá faktúra za nákup materiálu    19 600,- 

3) Prijatá faktúra za opravu pletacieho stroja     1 000,- 

4) Prijatá faktúra za spotrebu elektrickej energie  25 000,- 

5) Úhrada faktúry za materiál z bankového účtu  19 600,- 

6) Vystavená faktúra za predaj výrobkov odberateľom  80 000,- 

7) Vyplatené cestovné zamestnancovi v hotovosti       500,- 

8) Výplata miezd zamestnancom v hotovosti     2 500,- 

9) Splátka krátkodobého bank. úveru z bankového účtu   5 000,- 
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Pracovný list č. 15 

 

Súvislý príklad 

 

Účtovná jednotka GAMA, a. s., mala na vybraných súvahových účtoch takéto začiatočné 

stavy: 

 

Materiál na sklade 90 000,- Stroje, prístroje a zar. 800 000,- 

Pokladnica   4 000,- Zamestnanci  20 000,- 

Krátkodobý bankový úver        320 000,- Ceniny 6 000,- 

Bankový účet          300 000,- Dodávatelia                      200 000,- 

Odberatelia           120 000,- Základné imanie ................ 

 

Úlohy: 

 

1) Zostavte súvahu a otvorte účty účtovným spôsobom. 

2) Zaúčtujte na príslušné účty nasledujúce hospodárske operácie. 

3) Vypočítajte obraty, KZ a KS jednotlivých účtov. 

4) Zostavte KÚS, ÚZaS, vypočítajte a zaúčtujte VH. 

 

Hospodárske operácie: 

 

1) Spotreba materiálu vo výrobe 20 000,- 

2) Prijatá faktúra za opravy strojov 27 000,- 

3) Vystavená faktúra za predaj tovaru odberateľom 80 000,- 

4) Úhrada  záväzkov voči dodávateľom z poskytnutého KBÚ 100 000,- 

5) Priznané hrubé mzdy zamestnancom 130 000,- 

6) Spotreba poštových známok zo zásoby 2 000,- 

7) Výplata miezd zamestnancom z BÚ 100 000,- 

8) Cestovné vyplatené zamestnancovi v hotovosti 1 000,-  

9) Predaj vlastných výrobkov v hotovosti 20 000,- 

10) Splátka časti KBÚ z BÚ 40 000,- 

11) Vystavená faktúra za predaj služieb odberateľom 120 000,- 

12) Inkaso pohľadávky od odberateľa na BÚ 150 000,-   
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Tematický celok: Základné účtovanie rozličných účtovných prípadov  

v podvojnom účtovníctve 

 

Téma: Účtovanie o peniazoch v hotovosti, o ceninách, o peniazoch na ceste 

 

 Trieda 2 – Finančné účty  

 Skupina – 21 – Peniaze, 26 – Prevody medzi finančnými účtami 

 Účet 211 – Pokladnica  

 Účet 213 – Ceniny   

 Účet 261 – Peniaze na ceste 
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Téma: Účtovanie o bankových účtoch 

 

 Trieda 2 – Finančné účty 

 Skupina 22 – Účty v bankách 

 Účet 221 – Bankové účty 

 Doklad – VBÚ – Výpis z bankového účtu 

 

 

 

Príklady: 

1) VBÚ – Úhrada faktúry dodávateľom     

2) VBÚ – Inkaso od odberateľov      

3) VBÚ – Zaúčtovanie platených – debetných úrokov   

4) VBÚ – Zaúčtovanie prijatých – kreditných úrokov   

5) VBÚ – Prevod peňazí z pokladnice na BÚ    

6) VBÚ – Výber peňazí z BÚ do pokladnice    

7) ZVL – Výplata miezd zamestnancom bezhotovostne   

8) VPD – Odvod pokladničnej hotovosti na BÚ    

9) VBÚ – Príjem hotovosti na BÚ      

10) PPD – Výber peňazí z BÚ a ich prevod do pokladnice   

11) VBÚ – Výpis o výbere peňazí z BÚ      
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Téma: Účtovanie o krátkodobých bankových úveroch 

 

 Trieda 2 – Finančné účty 

 Skupina 23 – Bežné bankové úvery 

 Účet 231 – Krátkodobé bankové úvery 

 Doklad - VBÚv. – Výpis z krátkodobého bankového úveru 

      

 

 

Úloha: Riešte problémovú úlohu 

 



„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“  26 

 

Pracovný list č. 17 

 

Účtovanie v pokladnici, účtovanie cenín, účtovanie na BÚ,  

účtovanie o peniazoch  na ceste, účtovanie KBÚ 

 

 

         MD  D 

 

1) VPD – Nákup kolkov do zásoby  .............................  

2) PFA – Nákup telefónnych kariet na faktúru  .............................  

3) ID – Spotreba kolkov zo zásoby  .............................  

4) VPD – Nákup poštových známok a ich okamžitá spotreba ........................   

5) VPD – Odvod pokladničnej hotovosti na BÚ  .............................  

6) VBÚ – Príjem pokladničnej hotovosti na BÚ   .............................  

7) PPD – Tržba za predaj vlastných výrobkov v hotovosti  .............................   

8) VBÚ – Pripísané kreditné úroky na bankový účet  .............................  

9) VBÚ – Inkaso pohľadávky od odberateľa  .............................  

10) VBÚv – Poskytnutie krátkodobého bankového úveru  .............................  

11) VBÚ – Potvrdený príjem poskytnutého KBÚ na BÚ  .............................  

12) VBÚv – Splátka KBÚ z bankového účtu  .............................  

13) VBÚ – Splátka KBÚ na základe výpisu BÚ  .............................  

14) PPD – Predaj stravných lístkov zamestnancom   .............................  

15) ID – Spotreba telefónnych kariet zo zásoby  .............................  

16) PPD – Výber peňazí z BÚ do pokladnice  .............................  

17) VBÚ – Potvrdený výber peňazí z BÚ  .............................  

18) VBÚ – Zaplatenie debetných úrokov z BÚ  .............................  

19) PPD – Tržba za predaný tovar v hotovosti  .............................  

20) VBÚ – Úhrada záväzkov dodávateľom z BÚ  .............................  
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Pracovný list č. 18 

 

Účtovanie v pokladnici, účtovanie cenín, účtovanie na BÚ,  

účtovanie o peniazoch  na ceste, účtovanie KBÚ 

 

 

         MD  D 

 

1) PFA– Nákup stravných lístkov na faktúru  .............................  

2) ID  – Spotreba poštových známok zo zásoby  .............................  

3) VPD – Nákup poštových známok a ich okamžitá spotreba ........................   

4) VBU – Odvod pokladničnej hotovosti na BÚ  .............................  

5) VPD – Príjem pokladničnej hotovosti na BÚ   .............................  

6) PPD – Tržba za predaj vlastných výrobkov v hotovosti  .............................   

7) VBÚ – Pripísané kreditné úroky na bankový účet  .............................  

8) VBÚ – Inkaso pohľadávky od odberateľa  .............................  

9) VBÚv – Poskytnutie krátkodobého bankového úveru  .............................  

10) VBÚ – Splátka KBÚ na základe výpisu BÚ  .............................  

11) PPD – Predaj stravných lístkov zamestnancom   .............................  

12) PFA – Nákup telefónnych kariet na faktúru  .............................  

13) ID – Spotreba telefónnych kariet zo zásoby  .............................  

14) PPD – Výber peňazí z BÚ do pokladnice  .............................  

15) VBÚ – Potvrdený výber peňazí z BÚ  .............................  

16) VBÚ – Zaplatenie debetných úrokov z BÚ  .............................  

17) PPD – Tržba za predaný tovar v hotovosti  .............................  

18) VBÚv. – Úhrada záväzkov dodávateľom z poskyt. KBÚ ..........................   

19) VBÚv – Splátka krátkodobého bankového úveru  .............................  

20) VBÚ – Splátka KBÚ z bankového účtu  .............................  
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Téma: Účtovanie o pohľadávkach voči odberateľom 

 

 Trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy 

 Skupina  31 – Pohľadávky 

 Účet 311 – Odberatelia  

 Doklad – VFA – Vystavená faktúra 

 

 

Úloha: Riešte problémovú úlohu 
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Téma: Účtovanie o záväzkoch voči dodávateľom 

 

 Trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy 

 Skupina 32 - Záväzky 

 Účet 321 – Dodávatelia 

 Doklad – PFA – Prijatá faktúra 

 

 

 

Úloha: Riešte problémovú úlohu 
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Pracovný list č. 19 

 

Pohľadávky a záväzky z obchodných vzťahov 

 

1) VFA za predaj tovaru odberateľom:  

a) Cena tovaru 14 000,-   .............................  

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

c) Celková suma faktúry  ..................  .............................  

2) VBÚ – Inkaso pohľadávky na bankový účet ...........  .............................  

3) PFA za nákup surovín: 

a) Cena surovín ..................  .............................  

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

c) Celková suma faktúry 12 500,-   .............................  

4) VPD – Provízia vyplatená v hotovosti 1 200,-   .............................  

5) VPD – Preprava surovín zaplatená v hot. 800,-  .............................  

6) VBÚ – Úhrada faktúry za suroviny  ..................  .............................  

7) PRI – Prevzatie surovín na sklad v OC ..................  .............................  

8) VÝD – Výdaj surovín do spotreby 2 000,-   .............................  

9) PPD – Tržba za predané služby v hot. 5 000,-  .............................  

10) PFA – Nákup obalového materiálu na faktúru 

a) cena obalov     5 200,-  .............................   

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

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

11) VPD – Preprava obalov zaplatená v hotovosti 

a) cena prepravy         120,-  .............................   

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

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

12) VBÚ – Úhrada faktúry za materiál  z BÚ .............   .............................  

13) PRI – Prevzatie obalov na sklad v OC .................    .............................   

14) VFA – Predaj poskytnutých služieb odberateľom 

a) cena služieb  ..............  .............................  

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

c) spolu     8 800,-  .............................  

15) VBÚ – Inkaso pohľadávky od odberateľa ...........     .............................  
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Pracovný list č. 20 

 

Pohľadávky a záväzky z obchodných vzťahov 

 

1) PFA – Faktúra od dodávateľa za materiál 

a) Cena materiálu 12 000,-  .............................  

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

c) Suma faktúry ..............  .............................  

2) PFA – Faktúra od dodávateľa za prepravu materiálu 

a) Cena  prepravného .............. ...............   

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

c) Suma faktúry      200,-  .............................  

3) PRI - Prevzatie materiálu na sklad v OC ..................  .............................  

4) VYD – Spotreba materiálu 400,-  .............................   

5) VFA – Faktúra za predaj tovaru odberateľom 

a) Cena tovaru      15 000,-  .............................  

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

c) Suma faktúry ...............  .............................  

6) VBÚ – Inkaso pohľadávky od odberateľa .................  .............................  

7) PFA – Faktúra od dodávateľa za tovar 

a) Cena tovaru ...............  .............................    

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

c) Suma faktúry     5 000,-  .............................  

8) VPD – Faktúra za prepravu tovaru 

a) Cena prepravy        100,-  .............................  

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

c) Suma faktúry ...............  .............................  

9) VBÚ – Úhrada oboch faktúr súčasne .........................  .............................  
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Pracovný list č. 21 

 

Účtovanie na finančných účtoch, o pohľadávkach a záväzkoch 

 

 

1) VPD – Nákup poštových známok a ich použitie  .............................  

2) VPD – Odvod pokladničnej hotovosti na BÚ  .............................  

3) VFA za predaj tovaru odberateľom:  

a) Cena tovaru 4 000,-   .............................  

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

c) Celková suma faktúry  ..................  .............................  

4) VBÚ – Inkaso pohľadávky na bankový účet...........  .............................  

5) PFA za nákup obalov: 

a) Cena surovín ..................  .............................  

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

c) Celková suma faktúry 2 500,-   .............................  

6) VPD – Provízia vyplatená v hotovosti  200,-   .............................  

7) VPD – Preprava obalov zaplatená v hotovosti30,-  .............................  

8) VBÚv. – Úhrada faktúry za obaly z KBÚ...............  .............................  

9) PRI – Prevzatie obalov na sklad v OC..................  .............................  

10) VÝD – Spotreba obalov vo výrobe 200,-   .............................  

11) PPD – Tržba za predané služby v hotovosti500,-  .............................  

12) VBÚv – Poskytnutie krátkodobého bankového úveru  .............................  

13) VBÚ – Splátka KBÚ na základe výpisu BÚ  .............................  

14) PPD – Predaj stravných lístkov zamestnancom   .............................  

15) VBÚ – Zaplatenie debetných úrokov z BÚ  .............................  
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Téma: Účtovanie o materiáli - evidencia, oceňovanie, obstarávanie materiálu 

 

 Trieda 1 – Zásoby 

 Skupina  11 – Materiál 

 Účet 111 – Obstaranie materiálu  

 Účet 112 – Materiál na sklade  

• doklady – PFA, PRI, VYD, Skladová karta zásob 

 

 

 

 

Úloha:  

Vypočítajte chýbajúce ceny a zaúčtujte hospodárske operácie 

 

1) PFA za nákup stavebného materiálu 

a) Cena materiálu ..................  .............................  

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

c) Celková suma faktúry 12 500,-   .............................  

2) VPD – Provízia vyplatená v hotovosti 1 000,-   .............................  

3) VPD – Preprava materiálu zaplatená v hot. 800,-  .............................  

4) VBÚ – Úhrada faktúry za materiál ..................  .............................  

5) PRI – Prevzatie materiálu na sklad v OC ................  .............................  

6) VYD – Výdaj materiálu do spotreby 10 000,-   .............................  
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Pracovný list č. 22 

Riešenie príkladov na obstaranie, skladovanie  

a spotrebu materiálu 

 

1) PFA za nákup farbív 

a) Cena farbív ..................  .............................  

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

c) Celková suma faktúry 12 500,-   .............................  

2) VPD – Provízia vyplatená v hotovosti 1 200,-   .............................  

3) VPD – Preprava farbív zaplatená v hot. 800,-  .............................  

4) VBÚ – Úhrada faktúry za farbivá  ..................  .............................  

5) PRI – Prevzatie farbív na sklad v OC ..................  .............................  

6) VÝD – Výdaj materiálu do spotreby 2 000,-   .............................  

7) VFA za predaj tovaru odberateľom  

a) Cena tovaru 4 400,-   .............................  

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

c) Celková suma faktúry  ..................  .............................  

8) VBÚ – Inkaso pohľadávky na bankový účet...........  .............................  

9) PPD – Tržba za predané služby v hotovosti 260,-  .............................  

10) PFA – Nákup obalového materiálu na faktúru 

a) Cena obalov     3 200,-  .............................  

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

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

11) VPD – Preprava obalov zaplatená v hotovosti 

a) Cena prepravy        180,-  .............................  

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

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

12) VBÚ – Úhrada faktúry za obalový materiál  z BÚ ............. ............................   

13) PRI – Prevzatie obalov na sklad v OC .................     .............................  

14) VFA – Predaj vlastných výrobkov odberateľom 

a) Cena vlastných výrobkov  ..............  .............................  

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

c) Spolu    12 800,-  .............................  

15) VBÚ – Inkaso pohľadávky od odberateľa .................    .............................   
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Pracovný list č. 23 

 

Riešenie príkladov na vznik pohľadávok, záväzkov, obstaranie, skladovanie  

a spotrebu materiálu 

 

 

 

1) PFA za nákup stavebného materiálu 

a) Cena materiálu ..................  .............................  

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

c) Celková suma faktúry 120 500,-   .............................  

2) VPD – Provízia vyplatená v hotovosti 1 000,-   .............................  

3) VPD – Preprava materiálu zaplatená v hot. 800,-  .............................  

4) VBÚ – Úhrada faktúry za materiál ..................  .............................  

5) PRI – Prevzatie materiálu na sklad v OC ................  .............................  

6) VYD – Výdaj materiálu do spotreby 10 000,-   .............................  

 

7) PFA – Nákup prevádzkových látok na faktúru 

a) Cena prevádzkových látok      3 600,-  .............................  

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

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

8) PFA – Preprava zaplatená v hotovosti 

a) Cena prepravy        180,-  .............................  

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

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

9) VBÚv. – Úhrada oboch faktúr z KBÚ ..............  .............................  

10) PRI – Prevzatie látok na sklad v OC      .................    .............................  

11) VYD – Spotreba prevádzkových látok 600,-  .............................  
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Téma: Účtovanie o dlhodobom majetku  

  Pojem a členenie DM, oceňovanie a obstarávanie DM 
 

 Trieda 0 – Dlhodobý majetok 

 Skupina 01 – Dlhodobý nehmotný majetok  

 Skupina 02, 03 – Dlhodobý hmotný majetok  

 Skupina 04 – Obstaranie dlhodobého majetku  

• doklady –  ZAZ, ZAV 

 

 

Pracovný list č. 24 

 

Problémová úloha:  

 

1) Zaraďte jednotlivé druhy majetku a zdrojov krytia do tabuľky. 

2) Svoje rozhodnutie zdôvodnite. 

 

Pozemky, základné imanie, ceniny, zákonný rezervný fond, materiál na sklade, zákonné rezervy, 

budovy, ostatné kapitálové fondy, zvieratá, záväzky voči dodávateľom, účty v bankách, inventár, 

nerozdelený zisk minulých rokov, výrobky, záväzky voči zamestnancom, tovar, dopravné 

prostriedky, hospodársky výsledok b. ú. o., peniaze v hotovosti, krátkodobé bankové úvery, 

dlhodobé cenné papiere, umelecké diela, záväzky voči daňového úradu, pohľadávky voči 

odberateľom, dlhodobé bankové úvery, nerozdelený zisk minulých rokov 

 

 

 Dlhod. maj.   Krátkod. maj.  Vlastné zdroje  Cudzie zdroje 
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Pracovný list č. 25 

 

Riešenie príkladov na dlhodobý majetok, výpočet obstarávacej ceny DM 

 

                MD                 D 

 

1) PFA – Nákup barového zariadenia 

a) Cena zariadenia     3 600,-  ...........................  

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

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

2) VPD – Montáž zariadenia         25,-  ...........................   

3) ZAZ – Zaradenie bar. zariad. do užívania v OC ...........  ...........................  

4) VBÚ – Úhrada faktúry z BÚ...............  ...........................  

5) PFA – Nákup pletacieho stroja  

a) Cena stroja    4 500,-  ...........................  

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

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

6) PFA – Preprava stroja 

a) Cena prepravy .............      ...........................  

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

c) Spolu      150,-  ...........................  

7) VPD – Montáž pletacieho stroja  240,-  ...........................  

8) ZAZ – Zaradenie pletacieho stroja do užívania v OC ...........  ...........................  

9) VBÚv. – Úhrada faktúry za stroj a prepravu z posk. KBÚ....  ...........................  

10) ID – Ročný odpis barového zariadenia 600,-  ...........................  

11) ID – Ročný odpis pletacieho stroja  800,-  ...........................  
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Téma: Opotrebenie a odpisovanie DM, účtovanie na účtoch oprávok 

 

 
                         

 

Úloha:  

Zapíšte začiatočné stavy jednotlivých účtov, zaúčtujte odpisy uvedeného DM a vypočítajte 

zostatkovú cenu DM 

 

Začiatočné stavy:  

014 – Oceniteľné práva 8 300,- €; 021 – Stavby 31 600,- € 

074 – Oprávky k oceniteľným právam 3 300,- €; 081 – Oprávky k stavbám 5 300,-€ 

 

1. ID  Odpisy oceniteľných práv 1 300,- 

2. ID  Odpisy stavieb 3 100,- 

 

 

Zostatková hodnota /cena/ oceniteľných práv = 

Zostatková hodnota /cena/ stavieb = 
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Pracovný list č. 26 

 

Riešenie príkladov na dlhodobý majetok, výpočet obstarávacej ceny 

 

                MD                 D 

 

1) PFA – Nákup výrobnej linky 

a) Cena výrobnej linky 4 600,-  ...........................  

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

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

2) VPD – Montáž výrobnej linky 200,-  ...........................   

3) ZAZ – Zaradenie linky do užívania v OC ...........  ...........................  

4) VBÚv. – Úhrada faktúry z KBÚ...............  ...........................  

5) PFA – Nákup softvéru  

a) Cena softvéru    2 500,-  ...........................  

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

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

6) PFA – Inštalácia softvéru 

a) Cena inštalácie .............      ...........................  

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

c) Spolu        50,-  ...........................  

7) ZAZ – Zaradenie softvéru do užívania v OC ...........  ...........................  

8) VBÚ – Úhrada faktúry za softvér a inštaláciu...........  ...........................  

9) ID – Ročný odpis výrobnej linky 700,-  ...........................  

10) ID – Ročný odpis softvéru 600,-  ...........................  
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Téma: Účtovanie nákladov  

 

• Trieda 5 - Náklady 

• Skupina 50 až 55 - Náklady na hospodársku činnosť 

• Skupina 56 – Finančné náklady 

• Skupina 58 – Mimoriadne náklady 

• 59 – Daňové náklady 

 

Príklady na zopakovanie učiva: 

1) VYD – Spotreba materiálu vo výrobe 50,-      

2) PFA -  Spotrebovaná voda na úžitkové účely 

a) cena vody 200,-        

b) DPH 20 %   40,-        

c) Spolu  240,-          

3) VPD – Zaplatená oprava umývačky riadu 100,-     

4) VPD – Cestovné vyplatené zamestnancovi 25,-     

5) VYD – Výrobky vlast. výroby poskytnuté na reprezentačné účely 50,-  

6) ID – Manko na tovare zavinené nad normu prirodzených úbytkov 120,-   

7) ID – Ročný odpis umývačky riadu 100,-      

8) VBÚ – Zaplatené (debetné) úroky z úveru 40,-       

9) ID – Škoda na tovare spôsobená požiarom 300,-     

                  

Zaúčtujte nasledujúce účtovné prípady: 

1) VYD – Zníženie zásob tovaru pri predaji  .............................  

2) VPD – V hotovosti zaplatené poradenské služby  .............................  

3) PFA – Faktúra za opravu zariadenia  .............................  

4) VPD – V hotovosti vyplatené náklady na občerstvenie  .............................  

5) ZVL- Priznané hrubé mzdy zamestnancom  .............................  

6) ID – Zákonné soc. a zdrav. poistenie -  zamestnáv. (35,2 %) ..........................    

7) VPD – Zaplatenie dane z motorových vozidiel  .............................  

8) VBÚ – Poskytnutý peňažný dar  z bankového účtu  .............................  

9) ID – Odpisy výrobnej linky  .............................   

10) ID – Škoda na tovare spôsobená požiarom  .............................  

11) ID – Zúčtovanie dane z príjmu ÚJ z bežnej činnosti  .............................  
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Téma: Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia 

 

 Skupina 52 – Osobné náklady 

 Účet 521 – Mzdové náklady 

 Doklad – ZVL – Zúčtovacia a výplatná listina 

 

Pracovný list č. 27 

 

Príklad na výpočet čistého mesačného príjmu zamestnancov  

 

1. Vypočítajte čistý mesačný príjem za všetkých zamestnancov firmy. 

2. Otvorte účet 331 – Zamestnanci a zaúčtujte všetky účtovné prípady súvisiace so zúčtovaním 

miezd.  

K dispozícii máte tieto údaje zo ZVL: Hrubé mzdy 320 000,-, počet zamestnancov 30, počet 

detí spolu 50, náhrada mzdy počas PN  1 650,-, pôžičky 2 500,-, vyplatený bol preddavok na 

mzdy vo výške 65 000,-. 

 

 

1) ZVL – Nárok zamestnancov na hrubé mzdy ........................ 

2) PPD – Výber peňazí z BÚ do pokladnice na výplatu preddavku mzdy ........................ 

3) VBÚ – Výber peňazí z BÚ do pokladnice na výplatu preddavku mzdy ........................ 

4) VPD – Výplata preddavku mzdy ..................... 

5) ZVL – Zrážka na ZP a SP zamestnancov .......% ....................... 

6) ZVL – Zrážka preddavku na daň z príjmu ....................... 

7) ZVL – Ostatné zrážky – pôžičky ....................... 

8) ZVL – Daňový bonus ......................... 

9) ZVL – Náhrada mzdy počas PN ........................... 

10) ID – ZP a SP – zamestnávateľ .......%...................... 

11) PPD – Výber peňazí z BÚ na výplatu vyúčtovania .................... 

12) VBÚ – Výber peňazí z BÚ na výplatu vyúčtovania .................... 

13) VPD – Výplata vyúčtovania miezd .................. 

14) VBÚ – Úhrada SP a ZP ................... 

15) VBÚ – Úhrada preddavku na daň z príjmu .................. 

16) VBÚ – Úhrada ostatných zrážok ....................... 
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Pracovný list č. 28 

 

Riešenie príkladov na náklady 

 

               MD  D 

 

 

12) VYD – Zníženie zásob tovaru pri predaji  ...........................  

13) PFA – Faktúra za opravu zariadenia 

a) Cena opravy  ...........................  

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

c) Celková suma faktúry  ...........................  

14) VPD – V hotovosti vyplatené náklady na občerstvenie  ...........................  

15) PFA – Prijatá faktúra za spotrebu úžitkovej vody 

a) Cena vody  ...........................   

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

c) Celková suma faktúry  ...........................  

16) PFA – Prijatá faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu  

a) Cena energie  ...........................  

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

c) Celková suma faktúry  ...........................  

6) PFA - Prijatá faktúra za ubytovanie obchodného partnera  ...........................  

7) VYD - Výrobky vlastnej výroby spotrebované na reprezentáciu ...........................   

8) VPD - Úhrada v hotovosti právnemu zástupcovi za jeho služby  ...........................  

9) ID - NP, DP, ZP, PN platené zamestnávateľom ...............%  ...........................  

10) VPD- Výplata preddavkov zamestnancom v hotovosti  ...........................  

11) ID – Príspevok zamestnávateľa na soc.a zdrav.poist............%  ...........................  

12) ZVL – Zrážka preddavku na daň z príjmov zamestnancov  ...........................  

13) VBÚ – Úhrada dane z príjmov za zamestnancov  ...........................  

14) VPD – Zaplatenie dane z motorových vozidiel  ...........................  

15) VBÚ – Poskytnutý peňažný dar z bankového účtu  ...........................  

16) ID – Manko na tovare nad normu prirodzených úbytkov  ...........................  

17) ID – Odpisy výrobnej linky  ...........................  

18) VBÚ – Debetné (platené) úroky   ...........................  
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Pracovný list č. 29 

 

Riešenie príkladov na náklady 

 

               MD       D 

 

1) PFA – Prijatá faktúra za spotrebovanú elektrickú energiu  

a) Cena energie  ...........................  

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

c) Celková suma faktúry  ...........................  

2) PLV  - Pokuta od ŠZÚ za nedodržiavanie zásad hygieny predaja ..........................   

3) VBÚ - Platené úroky z KBÚ   ...........................  

4) VBÚ - Poplatky za vedenie bankových účtov  ...........................  

5) ID - Škoda na materiáli spôsobená zatopením skladu (povodeň) ...........................   

6) ID - Zúčtovanie dane z príjmu z bežnej činnosti ÚJ  ...........................  

7) VYD - Úbytok tovaru na sklade v dôsledku predaja  ...........................  

8) VYD - Úbytok materiálu na sklade  ...........................  

9) ID – Manko na tovare nad normu prirodzených úbytkov  ...........................  

10) ID – Odpisy výrobnej linky  ...........................  

11) ID – Odpisy oceniteľných práv  ...........................  

12) VBÚ – Zaúčtovanie debetných úrokov   ...........................  

13) VBÚ – Poplatky za vedenie účtu v banke  ...........................  

14) ID – Škoda na materiáli spôsobená živelnou pohromou  ...........................  

15) PPD – Predaj vlastných výrobkov v hotovosti  ...........................  

16) VFA – Oprava výrobnej linky poskytnutá odberateľovi 

a)  Cena opravy  ...........................    

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

c)  Celková suma faktúry  ...........................  
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Pracovný list č. 30 

 

Riešenie príkladov na náklady 

 

         MD  D 

 

 

1) VYD – Spotreba materiálu  .............................  

2) PFA – Faktúra za spotrebu plynu 

a) Cena plynu  .............................  

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

c) Celková suma faktúry  .............................  

3) VPD – Cestovné náklady vyplatené v hotovosti  .............................  

4) ZVL – Priznané hrubé mzdy zamestnancom  .............................  

5) ZVL – Zrážky poistného z hrubej mzdy zamestnancov   .............................  

6) ZVL – Zrážky na sporenie   .............................  

7) VBÚ – Úhrada zrážok na sporenie zamestnancov  .............................  

8) VBÚ – Zaplatenie dane z nehnuteľností  .............................  

9) VPD – Zaplatené pokuty za znečistenie životného prostredia .........................   

10) ID – Škoda na materiáli (znehodnotenie)  .............................  

11) ID – Odpisy stavieb  .............................  

12) VBÚ – Poplatky za vedenie účtu v banke  .............................  

13) PFA – Penalizačná faktúry za oneskorenú dodávku tovaru  ............................  

14) PFA – Nákup poukážok na rekondičný pobyt  pre zamestnancov  ..................  

15) VPD – V hotovosti zaplatená daň z motorových vozidiel   .............................  

16) VPD – Zaplatená pokuta za nedodržanie hygieny predaja  .............................  

17) ID – Manko na tovare zavinené nad normu prirodzených úbytkov .................  

18) ID – Ročný odpis umývačky riadu  .............................  
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Téma: Účtovanie výnosov 

 

Príklady na zopakovanie učiva: 

1) VFA – Predaj vlastných výrobkov odberateľom 

a) Predajná cena výrobkov    780,-         

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

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

2) PPD – Predaj služieb odberateľom v hotovosti  50,-  

3) VFA – Predaj tovaru na faktúru  

a) Predajná cena tovaru  11 000,-         

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

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

4) VBÚ – Prijaté kreditné úroky na BÚ  20,-        

 

Pracovný list č. 31 

Riešenie príkladov na výnosy 

1) VFA - Predaj tovaru odberateľom 

a) Cena tovaru  ...........................  

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

c) Celková suma faktúry  ...........................  

2) VYD - Úbytok tovaru na sklade v dôsledku predaja  ...........................  

3) PFA – Prijatá faktúra za spotrebu úžitkovej vody 

a) Cena vody  ...........................  

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

c) Celková suma faktúry  ...........................  

4) PFA – Prijatá faktúra za spotrebovaný plyn  

a) Cena plynu  ...........................  

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

c) Celková suma faktúry  ...........................  

5) PFA - Prijatá faktúra za ubytovanie obchodného partnera  ...........................  

6) VYD - Výrobky vlastnej výroby spotrebované na reprezentáciu  ...........................  

7) VFA - Predaj vlastných výrobkov odberateľom 

a) Cena vlastných výrobkov  ...........................  

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

c) Celková suma faktúry  ...........................  
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Pracovný list č. 32 

 

Riešenie príkladov na výnosy 

 

 

        MD  D 

 

 

1) PPD – Predaj služieb odberateľom v hotovosti  ...........................  

2) VPD - Úhrada v hotovosti právnemu zástupcovi za jeho služby  ...........................  

3) ID - NP, DP, ZP, PN platené zamestnávateľom ...............%  ...........................  

4) VBÚ - Úhrada zákonného poistenia na NP, DP,ZP, PN z BÚ  ...........................  

5) VBÚ - Poskytnutie peňažného daru z BÚ  ...........................  

6) PLV  - Pokuta od ŠZÚ za nedodržiavanie zásad hygieny predaja  ...........................  

7) VBÚ - Platené úroky z KBÚ   ...........................  

8) VBÚ - Poplatky za vedenie bankových účtov  ...........................  

9) ID - Škoda na tovare spôsobená požiarom  ...........................  

10) ID - Zúčtovanie dane z príjmu z bežnej činnosti ÚJ  ...........................  

 

11) VFA - Predaj tovaru odberateľom 

a) Cena tovaru  ...........................  

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

c) Celková suma faktúry  ...........................  

12) VYD - Úbytok tovaru na sklade v dôsledku predaja  ...........................  

13) VFA - Faktúra za predaj nepotrebného materiálu  ...........................  

a) Cena materiálu  ...........................  

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

c) Cena s daňou  ...........................  

14) VYD - Úbytok materiálu na sklade  ...........................  

15) VBÚ - Pripísané úroky na bankový účet  ...........................  
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Téma: Zisťovanie a účtovanie výsledku hospodárenia 

            VH z hospodárskej činnosti, VH z mimoriadnej činnosti 

 

                     

 

 

 

Pracovný list č. 33 

 

Riešenie príkladov na výpočet výsledku hospodárenia 

 

Firme ABC, s. r. o. vznikli v priebehu účtovného obdobia nasledujúce hospodárske operácie 

týkajúce sa nákladov a výnosov. 

 

1) Zaúčtujte uvedené hospodárske operácie. 

2) Zostavte účet 710 – ÚZaS a zistite výšku výsledku hospodárenia za príslušné účtovné 

obdobie. 

3) Zistený výsledok hospodárenia zaúčtujte podvojne. 
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Zaúčtujte:          MD / D 

            

 

1) VYD – Výdaj materiálu zo skladu do spotreby 500,-  ............................    

2) PFA -  Spotrebovaná voda na úžitkové účely 

a) Cena vody     ..................  ............................        

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

c) Spolu               1 240,-  ............................         

3) VPD – V hotovosti zaplatená oprava umývačky riadu 100,-  ............................   

4) VYD – Výrobky vlast. výroby poskytnuté na reprezentačné účely 50,-  ............................  

5) VPD – V hotovosti zaplatená pokuta za oneskorenú dodávku tovaru 10,-  ............................  

6) VPD – V hotovosti zaplatená daň z motorových vozidiel 30,-  ............................    

7) VPD – Zaplatená pokuta za nedodržanie hygieny predaja 40,-  ............................    

8) ID – Manko na tovare zavinené nad normu prirodzených úbytkov 120,-  ............................  

9) ID – Ročný odpis umývačky riadu 100,-  ............................     

10) ID – Prebytok materiálu zistený pri inventarizácii 200,-  ............................   

11) VBÚ – Úhrada poplatkov za vedenie BÚ 25,-  ............................   

12) ID – Škoda na tovare spôsobená požiarom 300,-  ............................       

13) VBÚ – Prijaté kreditné úroky na BÚ   15,-  ............................  

 

14) VFA – Predaj nepotrebného materiálu 

a) Predajná cena materiálu   300,-  ............................     

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

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

15) VYD – Úbytok predaného materiálu na sklade 450,-  ............................  

 

16) VPD – Vyplatené cestovné zamestnancovi 30,-  ............................  

17) VFA – Tržba za predané vlastné výrobky 

a) Cena výrobkov  3 600,-  ............................  

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

c) Spolu               ..............  ............................  
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Pracovný list č. 34 

 

Súvislý príklad 

 

Firma Alfa mala na KÚS k 31. 12. takéto stavy majetku a zdrojov krytia: 

 

Samostatné hnuteľné veci 2 000,- 

ZRF 400,- 

Bankové účty 8 000,- 

Softvér 3 500,- 

Zamestnanci 1 400,- 

Materiál na sklade 1 200,- 

Pokladnica    400,- 

Stavby 20 000,- 

Dodávatelia 4 100,- 

Odberatelia 2 400,- 

KBÚ 12 200,- 

Základné imanie ............. 

 

Úlohy: 

 

1) Zostavte KÚS k 31. 12. .... a vypočítajte ZI. 

2) Otvorte účty na začiatku účtovného obdobia účtovným spôsobom. 

3) Predkontujte a zaúčtujte uvedené účtovné prípady na účty. 

4) Uzavrite účty, zostavte KÚS a ÚZaS, vypočítajte VH na konci roka a zaúčtujte ho. 
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Počas účtovného obdobia sa vyskytli tieto účtovné prípady: 

             MD       /         D 

 

1)  PFA – nákup stravných lístkov na faktúru  200,-  ............................. 

2) ZVL – priznané hrubé mzdy zamestnancom 23 000,-  ............................. 

3) ZVL – zrážka preddavku na daň z príjmu zamestnancov2 600,- ............................. 

4) ZVL – zrážka na povinné poistenie zamestnancov 3 200,- ............................. 

5) PPD – výber peňazí z BÚ do pokl. na výplatu miezd............... ............................. 

6) VFA – predaj tovaru na faktúru 

a) cena tovaru 1 600,- ............................. 

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

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

7) ID – ročný odpis softvéru 400,- ............................. 

8) VYD – výdaj materiálu do spotreby 310,- ............................. 

9) VBÚ – úhrada faktúry za stravné lístky ............... ............................. 

10) VBÚ – výpis o výbere peňazí z BÚ do pokladnice............... ............................. 

11) PPD – predané služby v hotovosti 50,- ............................. 

12) PFA – faktúra od VSE za spotrebovanú el. energiu  

a) cena energie 150,- ............................. 

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

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

13)  VPD – výplata miezd zamestnancom v hotovosti ............... ............................. 

14) VBÚ – inkaso od odberateľa za predaný tovar    ................  .............................  

15) VYD – poskytnutý dar vo forme vl. výrobkov 200,- ............................. 

16) VPD – nákup kolkov v hotovosti a ich okamžitá spotreba50,- ............................. 

17) VBÚv. – splátka KBÚ z BÚ 120,- ............................. 

18) VBÚ – splátka KBÚ z BÚ ............... ............................. 

19) VPD – v hotovosti zaplatená oprava umývačky riadu 60,- ............................. 

20) VPD – cestovné vyplatené zamestnancovi v hotovosti 20,- ............................. 
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Pracovný list č. 35 

 

Súvislý príklad 

 

Účtovná jednotka Beta, a. s. mala k 1. 1. 20.. takéto zostatky majetku a zdrojov krytia: 

 

021 – Stavby 1 200 000,- 

081 – Oprávky k stavbám 900 000,- 

112 – Materiál na sklade 125 000,- 

321 – Dodávatelia 350 000,- 

211 – Pokladnica 3 000,-   

221 – Bankové účty 540 000,- 

331 – Zamestnanci 80 000,- 

311 – Odberatelia 320 000,- 

411 – Základné imanie .................. 

 

Úlohy: 

1) Zostavte úvodnú súvahu a otvorte účty k 1. 1. 20.. účtovným spôsobom. 

2) Zaúčtujte uvedené účtovné prípady. 

3) Účtovným spôsobom uzatvorte účty nákladov, výnosov, účty aktív a pasív. 

4) Zistite hospodársky výsledok a zaúčtujte ho. 

 

Počas účtovného obdobia sa vyskytli tieto účtovné prípady:              MD    /       D 

              

1) PPD – Výber peňazí z BÚ do pokladne 10 000,-  ..........................  

2) VBÚ – Potvrdený výber peňazí z BÚ  10 000,-  ..........................  

3) PFA – Faktúra od dodávateľa za nákup výrobného stroja  

a) cena stroja  65 000,-  ..........................  

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

c) celková suma faktúry  .............  ..........................  

4) PFA – Faktúra za prepravu a montáž stroja 

a) cena prepravy a montáže 15 000,-  ..........................  

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

c) celková suma faktúry  .............  ..........................  
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5) VBÚ – Úhrada faktúry za výrobný stroj a prepravu   .............  ..........................  

6) ZAZ – Zaradenie stroja do užívania v OC   .............  ..........................  

 

7) PFA – Spotreba plynu 

a) cena plynu   24 000,-  ..........................  

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

c) celková suma faktúry   .............  ..........................  

 

8) VPD – Nákup kolkov a ich okamžitá spotreba  3 500,-  ..........................  

9) VBÚ – Poplatky za vedenie účtu v banke  1 500,-  ..........................  

10) ID – Zavinené manko na materiáli  12 000,-  ..........................  

 

11) ZVL  

a) priznané hrubé mzdy zamestnancom 180 000,-  ..........................  

b) zákon. soc. a zdrav. poist. - zamestnanci  24 000,-  ..........................  

c) daň z príjmov zamestnancov  29 700,-  ..........................  

 

12) VBÚ – Prijaté dividendy z dlhod. cenných papierov  20 000,-  ..........................  

13) VPD – Oprava stroja zaplatená v hotovosti  5 000,-  ..........................  

14) ID – Odpis výrobného stroja  14 000,-  ..........................  

 

15) VFA – Faktúra vystavená na odberateľa za predaj vl. výrobkov 

a) cena výrobkov 420 000,-  ..........................  

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

c) celková suma faktúry  ..............  ..........................  

16) VBÚ – Inkaso pohľadávky od odberateľa  ..............  ..........................  
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Pracovný list č. 36 

Súvislý príklad 

 

Účtovná jednotka Alfa, s. r. o. vyrába športové oblečenie. K 31. 12. 20.. mala na KÚS tieto 

zostatky: 

 

MD      KÚS             D 

021 – Stavby   2 500 000,-  081 – Oprávky k stavbám 1 200 000,- 

022 – SHV      500 000,-  082 – Oprávky k SHV    250 000,- 

029 – Ostatný DHM     800 000,-  089  - Oprávky k ost. DHM    320 000,- 

112 – Materiál na sklade    250 000,-  231 – KBÚ      800 000,- 

211 – Pokladnica        2 500,-  321 – Dodávatelia  1 300 000,- 

221 – Bankové účty  3 300 000,-  331 – Zamestnanci     120 000,- 

311 – Odberatelia     620 000,-  343 – DPH      200 000,- 

       411 – Základné imanie ..................... 

       421 – ZRF         25 000,- 

 

Úlohy: 

1) Otvorte účty k 1. 1. 20..  účtovným spôsobom. 

2) Zaúčtujte uvedené účtovné prípady. 

3) Účtovným spôsobom uzatvorte účty nákladov, výnosov, účty aktív a pasív. 

4) Zistite hospodársky výsledok a zaúčtujte ho. 

5) Zostavte súvahu k 31. 12. 20.. . 

 

 

Počas účtovného obdobia sa vyskytli tieto účtovné prípady:  

             MD                D 

1. PPD – Výber peňazí z BÚ na výplatu miezd zamest.  ...............  ..........................  

2. VPD – Výplata miezd zamestnancom v hotovosti ...............  ..........................  

3. VBÚv – Poskytnutie krátkodobého bankového úveru 200 000,-  ..........................  

4. VBÚ – Poskytnutie krátkodobého bankového úveru ...............  ..........................  

5. VBÚ a) výber hotovosti ...............  ..........................  

 b) úhrada dodávateľovi za dodávku materiálu 580 000,-   ..........................  

 c) úhrada DPH do štátneho rozpočtu 200 000,-  ..........................  

 d) úhrada od odberateľa za predané výrobky   55 000,-  ..........................  
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6. PFA – Faktúra od dodávateľa za dodávku materiálu 

 a) cena materiálu   60 000,-  ..........................  

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

 c) cena prepravy     1 800,-  ..........................  

 d) DPH ..............  ..........................  

 e) celková suma faktúry ..............  ..........................  

7. PRI – Prevzatie materiálu na sklad v OC ..............  ..........................  

8. PFA – Faktúra od dodávateľa za dodávku pletacieho stroja  

 a) cena stroja   35 000,-  ..........................  

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

 c) cena prepravy a montáže     5 000,-  ..........................  

 d) DPH ..............  ..........................  

 e) celková suma faktúry ..............  ..........................  

10. VBÚ – Úhrada faktúry za pletací stroj ..............  ..........................  

11.ZAZ – Zaradenie stroja do užívania v OC ..............  ..........................  

12.PFA – Spotreba elektrickej energie   

 a) cena elektrickej energie   34 000,-  ..........................  

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

 c) celková suma faktúry ..............  ..........................  

13. VPD – Nákup kolkov a ich okamžitá spotreba     1 500,-  ..........................  

14. VPD – Nákup poštových známok a ich okamžitá spotreba     1 200,-  ..........................  

15. VBÚ – Poskytnutý peňažný dar základnej škole   40 000,-  ..........................  

16. VBÚ – Poplatky za vedenie účtu v banke        500,-  ..........................  

17. VYD – Výdaj materiálu do spotreby 100 000,-  ..........................  

18. ZVL a) priznané hrubé mzdy zamestnancom 180 000,-  ..........................  

 b) zákonné soc. a zdrav. poist. platené zamestnancami  ..............   ..........................  

 c) daň z príjmov zamestnancov   29 700,-  ..........................  

 d) zrážky na sporenie   16 920,-  ..........................  

19. ID – Zákonné sociálne a zdravotné poistenie  platené 

  zamestnávateľom (35,2 %)   .............  ..........................  

20. VPD – Zaplatenie dane z nehnuteľnosti     2 200,-  ..........................  

21. VPD – Zaplatenie dane z motorových vozidiel     3 400,-  ..........................  

22. ID – Zavinené manko na materiáli   12 000,-  ..........................  

23. VBÚ – Prijaté dividendy z dlhodobých cenných papierov     8 000,-  ..........................  
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24. PFA – Faktúra za dodanie softvéru 

 a) cena softvéru   45 000,-  ..........................  

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

 c) cena inštalácie     3 500,-  ..........................  

 d) DPH ..............  ..........................  

 e) celková suma faktúry ..............  ..........................  

25. ZAZ – Zaradenie softvéru do užívania v OC ..............  ..........................  

26. ID – Odpisy jednotlivých druhov majetku 

 a) stavby   12 000,-  ..........................  

 b) stroje   14 000,-  ..........................  

 c) dopravné prostriedky 150 000,-  ..........................  

 d) softvér    2 800,-  ..........................  

27. PFA – Faktúra za telefón       560,-  ..........................  

28. ID – Škoda na materiáli spôsobená živelnou pohromou    2 000,-  ..........................  

29. PFA – Faktúra za opravu pletacieho stroja 

 a) cena opravy   1 600,-  ..........................  

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

 c) celková suma faktúry ...............  ..........................  

30. VPD – Nákup kancelárskych potrieb (do spotreby)     1 400,-  ..........................  

31. VFA – Faktúra vystavená na odberateľa za predaj výrobkov 

 a) cena výrobkov 315 000,-  ..........................  

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

 c) celková suma faktúry ..............  ..........................  

32. VPD – Vyúčtovanie pracovnej cesty zamestnancovi       540 ,-  ..........................  

33. VBÚ – Inkaso pohľadávky od odberateľov  ...............  ..........................  

34. ID – Prebytok materiálu zistený pri inventarizácii     8 400,-  ..........................  

35. VFA – Faktúra vystavená na odberateľa za predaj výrobkov 

 a) cena výrobkov  80 000,-  ..........................  

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

 c) celková suma faktúry ..............  ..........................  

36. VBÚ  

 a) inkaso pohľadávky od odberateľov  ...............  ..........................  

 b) úhrada záväzkov dodávateľom  ..............  ..........................  

37. PPD – Predaj vlastných výrobkov v hotovosti    17 000,-  ..........................  
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