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

Procvičovací příklady na nákladové účty
(pracovní list)

I. Najděte a opravte chybné účetní předkontace :
(pracujete pouze s účtovou osnovou, pouze 3 předkontace jsou správné)
1. PPD, osobní vklad podnikatele do pokladny

211 / 491

2. VPD, výplata mzdy zaměstnanci v hotovosti

335 / 211

3. PPD, doplnění pokladní hotovosti výběrem z BÚ

211 / 261

4. PPD, příjem za pronájem nemovitosti (bez DPH)

211 / 602

5. VÚD, manko v pokladně

549 / 211

6. VPD, v hotovosti proplaceno cestovné zaměstnanci

518 / 211

7. VBÚ, úhrada FAV za provedené služby

221 / 602

8. VPD, v hotovosti zaplaceno poštovné

538 / 211

9. FAP, za reklamní inzerát

518, 343 / 311

10. VPD, nákup počítače za 42 000,- v hotovosti

501 / 211

11. VBÚ, zaplaceno pojištění firemního majetku

518 / 221

12. FAP, za opravu kopírovacího stroje

042 , 343 / 321

13. VÚD, odpis počítače

551 / 022

II. Zaúčtujte následující účetní případy:
1. VÚD, při inventarizaci byly zjištěny tyto inventarizační rozdíly:
a) přirozený úbytek materiálu v rámci norem

14 000,-

b) manko na zásobách zboží

8 000,-

c) manko předepsáno zaměstnanci k úhradě v plné výši

8 000,-

2. FAP, za reklamu v televizi

3. VPD, nákup benzínu

a) cena bez DPH

400 000,-

b) DPH 19%

……….

c) celkem

………..

a) cena včetně DPH

1 785,-

b) DPH 19 %

..………

c) cena bez DPH

..………

4. VPD, u příležitosti otevření nového provozu firmy zaplaceno za:
a) občerstvení na rautu

14 000,-

b) slavnostní koncert skupiny TRIO 20 000,5. VBÚ, nadaci Pomoc dětem poukázána částka
6. VÚD, odpis nedobytné pohledávky za odběrateli

5 000,150 000,-

7. FAP, za rekvalifikační kurz Obsluha PC pro zaměstnance
a) cena bez DPH

20 000,-

b) DPH 19%

……….

c) celkem

..………

