
1  PEŇAŽNÉ PROSTRIEDKY

Príklad 1/1
Účtovanie peňažných prostriedkov v hotovosti a účtovanie cenín

Účtovná jednotka ÚČTOVNÍK, s. r. o., neplatiteľ DPH, poskytuje školenia z oblasti účtovníctva. 
Na začiatku účtovného obdobia mala na vybraných účtoch majetku a zdrojov majetku tieto začiatočné 
stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

132 Tovar na sklade a v predajniach 6 000,–

211 Pokladnica 7 000,–

221 Bankové účty 14 000,–

331 Zamestnanci 3 000,–

411 Základné imanie 24 000,–

Úloha 1

Otvorte účty účtovným spôsobom.

Úloha 2

Doplňte peňažné sumy, predkontujte a zaúčtujte na príslušných účtoch nasledujúce účtovné prípady, 
ktoré nastali v účtovnej jednotke ÚČTOVNÍK, s. r. o., v priebehu účtovného obdobia.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v € 
Účtovací predpis

MD D

1. PPD Účtovná jednotka inkasovala tržby za poskytnuté 
služby v hotovosti 1 000,−

2. VPD Nákup 60 ks poštových známok po 1 €/ks (do zásoby) ................

3. IÚD Použitie 40 ks poštových známok zo zásoby na 
ofrankovanie listov 40,−

4. VPD Za telefonické služby účtovná jednotka zaplatila 
v hotovosti 200,−
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Príklad 2/5
Účtovanie odpisovania dlhodobého hmotného majetku

Účtovná jednotka MUŠT, s. r. o., má v svojom dlhodobom hmotnom majetku:
 baliaci stroj. Obstarávacia cena baliaceho stroja je 124 000 €. Účtovná jednotka uplatňuje pri vý-

počte odpisov výkonovú metódu odpisovania. Celkový predpokladaný výkon za celú dobu životnosti 
je 2 000 000 ks zabalených výrobkov. Skutočný výkon v danom účtovnom období bol 317 000 ks 
zabalených výrobkov;

 lisovač hrozna získaný bezodplatne (t. j. darovaním) od spoločníka účtovnej jednotky v sume 
15 000 €. Účtovná jednotka lisovač zaradila do používania v mesiaci apríli daného účtovného ob-
dobia. Účtovná jednotka uplatňuje pri výpočte odpisov časovú rovnomernú metódu odpisovania. 
Lisovač bude odpisovať 6 rokov;

 nádobu na umývanie hrozna získanú darovaním od účtovnej jednotky Hrozienko, s. r. o., ktorá nie je 
spoločníkom v účtovnej jednotke, v sume 2 100 €. Prepravu nádoby na umývanie si účtovná jednot-
ka zabezpečila vlastným dopravným prostriedkom v sume 300 € (nádoba na umývanie bola zarade-
ná do používania v sume 2 400 € v mesiaci auguste daného účtovného obdobia). Účtovná jednotka 
uplatňuje pri výpočte odpisov časovú rovnomernú metódu odpisovania. Nádobu na umývanie bude 
odpisovať 4 roky.

Pri výpočte účtovných odpisov účtovná jednotka MUŠT, s. r. o., zohľadňuje počet mesiacov, počas 
ktorých používa dlhodobý hmotný majetok. Mesačný odpis dlhodobého hmotného majetku zaradeného 
do používania v priebehu roka počíta od začiatku nasledujúceho mesiaca po zaradení dlhodobého hmot-
ného majetku do používania. Mesačný odpis zaokrúhľuje účtovná jednotka na celé eurá matematicky2.

Úloha 1

Vypočítajte a zaúčtujte odpisy dlhodobého hmotného majetku za účtovné obdobie.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v € 
Účtovací predpis

MD D

1. 

2.

3.

4. IÚD Zúčtovanie výnosov budúcich období .................. 384 648

R I E Š E N I E

2 Spôsob zaokrúhľovania odpisov si stanovuje každá účtovná jednotka v svojom odpisovom pláne individuálne.
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R I E Š E N I E

Príklad 3/3
Účtovanie obstarania dlhodobého nehmotného majetku 
vytvoreného vlastnou činnosťou

Účtovná jednotka SOFTVÉR, s. r. o., neplatiteľ DPH, sa zaoberá tvorbou IT programov. Na začiat-
ku účtovného obdobia mala na vybraných účtoch majetku a zdrojov majetku tieto začiatočné stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5 400,–

082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí 2 100,–

112 Materiál na sklade 820,–

211 Pokladnica 350,–

221 Bankové účty 3 380,–

231 Krátkodobé bankové úvery 3 000,–

311 Odberatelia 3 140,–

321 Dodávatelia 2 990,–

411 Základné imanie 5 000,–
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Príklad 4/4
Účtovanie zásob vlastnej výroby (spôsob B)

Účtovná jednotka ŠATY, a. s., neplatiteľ DPH, sa zaoberá výrobou odevov. Na začiatku účtovného 
obdobia mala na vybraných účtoch majetku a zdrojov majetku tieto začiatočné stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

021 Stavby 48 000,–

081 Oprávky k stavbám 24 000,–

112 Materiál na sklade (bavlnená látka 30 m po 5 €/m) 150,–

121 Nedokončená výroba (30 ks šiat po 150 €/ks) 4 500,–

211 Pokladnica 500,–

221 Bankové účty 16 500,–

311 Odberatelia 6 850,–

321 Dodávatelia 12 500,–

331 Zamestnanci 7 000,–

411 Základné imanie 30 000,–

421 Zákonný rezervný fond 3 000,–



ZÁSOBY 115

Príklad 4/11
Účtovanie tovaru (spôsob B) – súhrnný príklad neriešený

Účtovná jednotka DARA, s. r. o., neplatiteľ DPH, sa zaoberá nákupom a predajom tovaru (ovocia 
a zeleniny). Na začiatku účtovného obdobia mala na vybraných účtoch majetku a zdrojov majetku tieto 
začiatočné stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

132 Tovar na sklade a v predajniach .....................

211 Pokladnica 793,–

221 Bankové účty 8 300,–

231 Krátkodobé bankové úvery 1 800,–

311 Odberatelia 1 200,–

321 Dodávatelia 2 163,–

331 Zamestnanci 1 200,–

411 Základné imanie 5 000,–

421 Zákonný rezervný fond 500,–

Úloha 1

Otvorte účty účtovným spôsobom.

Účtovná jednotka DARA, s. r. o., má stanovené:
	o zásobách účtuje spôsobom B,
	norma prirodzeného úbytku tovaru „B“ je 1 kg tovaru „B“ na 80 kg vyskladneného tovaru „B“.

Účtovná jednotka DARA, s. r. o., predáva nasledujúce druhy tovaru, ktorých začiatočný stav bol:
	tovar „A“: 100 kg po 2,50 €/kg,
	tovar „B“: 80 kg po 1,50 €/kg.

Úloha 2

Doplňte peňažné sumy, text k účtovným prípadom, predkontujte a zaúčtujte na príslušných účtoch 
účtovné prípady, ktoré vznikli v účtovnej jednotke DARA, s. r. o. Pri úbytku zásob účtovná jednotka 
používa metódu FIFO.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v € 
Účtovací predpis

MD D

1. VFA Predaj tovaru:
a)  tovar „A“ – 60 kg po 4,50 €/kg
b) tovar „B“ – 40 kg po 2,50 €/kg

.................

.................

2. VÝD ...........................................................................
...........................................................................

.................

.................



ZÚČTOVACIE VZŤAHY 141

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v € 
Účtovací predpis

MD D

1. VBÚ Účtovná jednotka ABA, s. r. o., prijala od svojho 
odberateľa – účtovnej jednotky CD, s. r. o., 
preddavok na nákup dekoratívneho porcelánu 500,–

2. VFA a) Účtovná jednotka ABA, s. r. o., vystavila 
faktúru účtovnej jednotke CD, s. r. o., za 
predaj 100 ks dekoratívneho porcelánu

b) Zúčtovanie poskytnutého preddavku
900,–

..........………

3. VÝD Vyskladnenie predaného dekoratívneho 
porcelánu ..........………

4. PPD Inkaso zvyšnej sumy od účtovnej jednotky CD, 
s. r. o. ...................

5. Doklad 
o oprave

Účtovná jednotka CD, s. r. o., reklamuje 10 ks  
dekoratívneho porcelánu z dôvodu jeho 
nižšej kvality. Účtovná jednotka ABA, s. r. o., 
reklamáciu uznáva, poskytuje zľavu 2 €/ks a 
vystavuje doklad o oprave (tzv. dobropis) ...................

6. VBÚ Účtovná jednotka ABA, s. r. o., uhrádza 
účtovnej jednotke CD, s. r. o., uznanú sumu 
reklamácie za dekoratívny porcelán ...................

7. VFA Vystavená faktúra účtovnej jednotke EF, s. r. o., 
za predaj 2 000 ks krištáľových váz 16 000,–

8. VÝD Vyskladnenie predaných krištáľových váz ...................

9. IÚD
Zmenka

Inkaso pohľadávky od účtovnej jednotky  
EF, s. r. o., formou prijatej zmenky:
a) menovitá hodnota pohľadávky
b) zmenkový úrok (kreditný)
c) menovitá hodnota zmenky

...................
2 000,–

...................

10. VBÚ Inkaso zmenky v deň jej splatnosti ...................

Úloha 3

Účty uzavrite účtovným spôsobom a vyčíslite výsledok hospodárenia.
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b) Predkontujte a zaúčtujte nasledujúci účtovný prípad v účtovnej jednotke EVA, s. r. o.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v €
Účtovací predpis

MD D

1. PFA Prijatá faktúra od účtovnej jednotky ADAM, s. r. o., 
za poradenské služby v oblasti účtovníctva:
a) cena služby
b) DPH
c) celková suma faktúry

1 000,−
200,−

1 200,−

Príklad 5/27
Účtovanie dane z pridanej hodnoty

Účtovná jednotka ADAM, s. r. o., sa zaoberá poskytovaním poradenstva v oblasti účtovníctva. Je 
platiteľom dane z pridanej hodnoty. Uskutočnila pre účtovnú jednotku EVA, s. r. o., ktorá je platiteľom 
dane z pridanej hodnoty, poradenské služby.

Úloha 1

a) Predkontujte a zaúčtujte nasledujúci účtovný prípad v účtovnej jednotke ADAM, s. r. o.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v €
Účtovací predpis

MD D

1. VFA Vystavená faktúra účtovnej jednotke EVA, s. r. o., za 
poradenské služby v oblasti účtovníctva:
a) cena služby
b) DPH
c) celková suma faktúry

1 000,−
200,−

1 200,−

b) Predkontujte a zaúčtujte nasledujúci účtovný prípad v účtovnej jednotke EVA, s. r. o.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v €
Účtovací predpis

MD D

1. PFA Prijatá faktúra od účtovnej jednotky ADAM, s. r. o., 
za poradenské služby v oblasti účtovníctva:
a) cena služby
b) DPH
c) celková suma faktúry

1 000,−
200,−

1 200,−
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Príklad 6/6
Účtovanie vlastných dlhopisov

Spoločnosť ANITA, s. r. o., neplatiteľ DPH, sa zaoberá nákupom a predajom tovaru. Na začiatku 
účtovného obdobia mala na vybraných účtoch majetku a zdrojov majetku tieto začiatočné stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

132 Tovar na sklade a v predajniach 2 130,–

211 Pokladnica 540,–

221 Bankové účty 3 140,–

311 Odberatelia 2 300,–

321 Dodávatelia 2 110,–

411 Základné imanie 6 000,–

Úloha 1

Otvorte účty účtovným spôsobom.

Úloha 2

Doplňte text k účtovným prípadom, peňažné sumy, predkontujte a zaúčtujte na príslušných účtoch 
účtovné prípady, ktoré vznikli v spoločnosti ANITA, s. r. o., v danom účtovnom období. 

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v € 
Účtovací predpis

MD D

1. IÚD Spoločnosť ANITA, s. r. o., emitovala krátkodobé 
dlhopisy 10 000,−

2. VBÚ a) Predaj polovice emitovaných dlhopisov
b) Poplatok banke za sprostredkovanie predaja

.................
160,−

3. IÚD Zaradenie polovice nepredaných dlhopisov do 
majetku spoločnosti – stiahnutie z predaja ................

4. IÚD a) Predloženie predaných dlhopisov po uplynutí 
lehoty splatnosti

b) Úrok
................

800,−

5. IÚD Storno nepredaných dlhopisov zaradených 
v majetku spoločnosti ................

6. VBÚ Úhrada za predložené dlhopisy ................
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Príklad 7/7
Účtovanie iných výnosov z hospodárskej činnosti a zúčtovanie 
niektorých položiek z hospodárskej činnosti

Účtovná jednotka KLARA, s. r. o., platiteľ DPH, mala na začiatku účtovného obdobia na vybraných 
účtoch majetku a zdrojov majetku tieto začiatočné stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

022 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 10 000,–

082 Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí 10 000,–

031 Pozemky 5 000,–

112 Materiál na sklade 1 000,–

211 Pokladnica 1 000,–

221 Bankové účty 5 000,–

411 Základné imanie 12 000,–

Úloha 1

Otvorte účty účtovným spôsobom.

Úloha 2

Predkontujte nasledujúce účtovné prípady, ktoré v priebehu účtovného obdobia nastali v účtovnej 
jednotke. Účtovná jednotka účtuje  o zásobách spôsobom A s použitím kalkulačných účtov.

P. č. Doklad Účtovný prípad Suma v €
Účtovací predpis

MD D

1. VFA Vystavená faktúra odberateľovi za predaj 
dlhodobého hmotného majetku:
a) cena bez DPH
b) DPH
c) celková suma faktúry

12 000,–
2 400,–

14 400,–

2. ............. Vyradenie dlhodobého hmotného majetku 
z dôvodu predaja 10 000,–

3. IÚD 
(KZ)

Vystavená kúpna zmluva na predaj pozemku 7 000,–

4. ............. Vyradenie pozemku z dôvodu predaja 5 000,–

5. ............. Vystavená faktúra odberateľovi za predaj 
nepotrebného materiálu:
a) cena bez DPH
b) DPH
c) celková suma faktúry

200,–
40,–

240,–

6. ............. Vyskladnenie nepotrebného materiálu z dôvodu 
predaja 100,–
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Príklad 8/8
Účtovanie usporiadania účtovnej straty 

Spoločnosť RUŽA, a. s., mala na konci účtovného obdobia na vybraných účtoch majetku a zdrojov 
majetku tieto konečné stavy:

Číslo účtu Názov účtu Suma v €

411 Základné imanie 26 000,–

412 Emisné ážio 4 000,–

413 Ostatné kapitálové fondy 2 000,–

417 Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov 2 600,–

421 Zákonný rezervný rezervný fond 3 000,–

423 Štatutárne fondy 5 000,–

427 Ostatné fondy 1 000,–

428 Nerozdelený zisk minulých rokov 10 400,–

Spoločnosť RUŽA, a. s., mala na ťarchu účtu 702 – Konečný účet súvahový a v prospech účtu 710 – 
Účet ziskov a strát zaúčtovaný výsledok hospodárenia – stratu vo výške 35 000 €. Podľa zmluvy sa 
akcio nári dohodli uhradiť 10 % straty.

Úloha 1

Naformuluje text účtovných príkladov a predkontujte účtovné prípady súvisiace s usporiadaním vý-
sledku hospodárenia – strata.

R I E Š E N I E


