PROJEKT
Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky

Opakovací příklady pro 3. ročník
(pracovní list s řešením)

Zaúčtujte následující účetní případy:
1. FAV, za prodej nepotřebného materiálu
a) cena bez daně

10 000,-

b) DPH 19%

..…........

c) celkem

...….......

2. VÚD, vyskladnění prodaného materiálu v pořizovacích cenách 9 000,3. VÚD, společnosti byl zcizen firemní automobil (PC 440 000, dosavadní oprávky 110 000,-).
Osobní automobil byl pojištěn a firma má pohledávku za pojišťovnou ve výši 250 000,a) odpis zůstatkové ceny

..…........

b) vyřazení ukradeného auta z účetní evidence

...…........

4. VÚD, předpis náhrady škody od pojišťovny

250 000,-

5. VBÚ, přijetí náhrady od pojišťovny

250 000,-

6. FAP za nákup zboží z Číny
- smluvní cena

4 600,- USD (kurz …....)

7. VÚD,vyúčtování celního orgánu – clo
- DPH 19%

…...........
17 000,…............

8. VBÚ, úhrada zahraniční dod.faktury 4 600,- USD (kurz ….)................
- úhrada celnímu orgánu, clo + DPH
9.VÚD, vyúčtování kurzového rozdílu

…............
…............

10. VBÚ, úhrada nakoupených akcií ČEZu

163 000,-

11. VÚD, prodej akcií přes makléřskou firmu

215 000,-

12. VÚD, úbytek akcií v poř. ceně

163 000,-

13. VBÚ, příjem od makléřské firmy za prodané akcie

215 000,-

- úhrada makléřské provize za provedený obchod
- příjem dividendy

3 500,28 000,-

14. Podnik zjistil, že pohledávka za 130 000,- je 6 měsíců po lhůtě splatnosti, vytváří si proto
opravnou položku ve výši 50%
VÚD, tvorba zákonné opravné položky (…..%)

…...........

- tvorba nadlimitní opravné položky (…..%)

…...........

15. VBÚ, úhrada dlužné částky odběratelem
- příjem smluvního penále za pozdní úhradu
16. VÚD, zrušení zákonné opravné položky
- zrušení nadlimitní opravné položky

130 000,18 000,…..........
…..........

17. VÚD, nezaviněné manko do normy v prodejně

1 480,-

18. VPD, peněžní poukázkou zaslán dar fondu Slunečnice

5 000,-

Řešení:
1. FAV, za prodej nepotřebného materiálu
a) cena bez daně

10 000,-

/ 642

b) DPH 19%

…........

/ 343

c) celkem

…........

2. VÚD, vyskladnění prodaného materiálu v pořizovacích cenách 9 000,-

311 /
542 / 112

3. VÚD, společnosti byl zcizen firemní automobil (PC 440 000, dosavadní oprávky 110 000,-).
Osobní automobil byl pojištěn a firma má pohledávku za pojišťovnou ve výši 250 000,a) odpis zůstatkové ceny

330 000,-

549 / 082

b) vyřazení ukradeného auta z účetní evidence

440 000,-

082 / 022

4. VÚD, předpis náhrady škody od pojišťovny

250 000,-

378 / 648

5. VBÚ, přijetí náhrady od pojišťovny

250 000,-

221 / 378

…...........

131 / 321

17 000,-

131 / 379

…............

343 / 379

8. VBÚ, úhrada zahraniční dod.faktury 4 600,- USD (kurz ….)................

321 / 221

6. FAP za nákup zboží z Číny
- smluvní cena

4 600,- USD (kurz …....)

7. VÚD,vyúčtování celního orgánu – clo
- DPH 19%
- úhrada celnímu orgánu, clo + DPH
9.VÚD, vyúčtování kurzového rozdílu

…............

379 / 221

…............

563 / 321, 321 / 663

10. VBÚ, úhrada nakoupených akcií ČEZu

163 000,-

251 / 221

11. VÚD, prodej akcií přes makléřskou firmu

215 000,-

378 / 661

12. VÚD, úbytek akcií v poř. ceně

163 000,-

561 / 251

13. VBÚ, příjem od makléřské firmy za prodané akcie

215 000,-

221 / 378

3 500,-

568 / 221

28 000,-

221 / 666

- úhrada makléřské provize za provedený obchod
- příjem dividendy

14. Podnik zjistil, že pohledávka za 130 000,- je 6 měsíců po lhůtě splatnosti, vytváří si proto
opravnou položku ve výši 50%
VÚD, tvorba zákonné opravné položky (20 %)

26 000,-

558 / 391

- tvorba nadlimitní opravné položky (30 %)

39 000,-

559 / 391

130 000,-

221 / 311

18 000,-

221 / 644

26 000,-

391 /558

39 000,-

391 / 559

17. VÚD, nezaviněné manko do normy v prodejně

1 480,-

504 / 132

18. VPD, peněžní poukázkou zaslán dar fondu Slunečnice

5 000,-

543 / 211

15. VBÚ, úhrada dlužné částky odběratelem
- příjem smluvního penále za pozdní úhradu
16. VÚD, zrušení zákonné opravné položky
- zrušení nadlimitní opravné položky

