DÚ: Souvislý účetní příklad – procvičování k MZ:

Hotel Populár, s. r. o. je neplátcem DPH. Do jeho předmětu podnikání patří pronajímání
pokojů, vedení hotelové kuchyně a prodej suvenýrů.
Podnik má na začátku sledovaného období tyto vybrané počáteční stavy:
Základní kapitál
?
Hotovost
85.000,-Závazky vůči zaměstnancům
85.000,-Inventář
250.000,-Peníze na podnikatelském kontu
190.000,-Závazky vůči dodavatelům
50.000,-Materiál na skladě
5.000,-Bankovní úvěr (spl. 5 let)
215.000,-Pohledávky za odběrateli
20.000,-Úkoly:
1) Sestavte počáteční rozvahu k 1. 1. 2020 a dopočítejte Základní kapitál tak, aby platila
bilanční rovnice. Vypočtěte sumu aktiv a sumu pasiv. Každou rozvahovou položku
pojmenujte správně číslem účtu a názvem, který je uvedený v účtové osnově.
2) Otevřete účet 701 – Počáteční účet rozvažný. Spočítejte celkový stav stran MD a D.
3) Všem rozvahovým položkám otevřete samostatný účet a zapište počáteční stavy na
správnou stranu každého takto otevřeného účtu (MD nebo D).
4) Zaúčtujte všechny účetní případy z následující tabulky na příslušné účty a také pomocí
čísel do tabulky (tzv. předkontace).
5) Uzavřete všechny účty a spočítejte jejich obraty a konečné zůstatky.
6) Pomocí účtu 710 – Účet zisků a ztrát vypočítejte hospodářský výsledek.
7) Celý příklad ukončete účtem 702 – Konečný účet rozvažný.

Číslo Doklad
Popis účetního případu
1.
ID
Přiznány hrubé mzdy
zaměstnancům
2.
VBÚ Vyplaceny mzdy
zaměstnancům
3.
FAV Tržba za poskytnuté služby
4.
VPD Uhrazeny telefonní
poplatky
5.
ID
Zjištěna škoda na materiálu
ve skladu potravin
6.
PPD Tržba od zákazníka za
prodané zboží
7.
VBÚ Uhrazeno nájemné dle
Nájemní smlouvy (hotel si
pronajímá skladové
prostory)
8.
VBÚ Úroky z úvěru
9.
FAP Za spotřebu elektrické
energie
10.
VÚÚ Z dlouhodobého úvěru
proplacena dodavatelská
faktura
11.
FAP Za materiál, který byl
převzat rovnou na sklad
12.
VBÚ Uhrazena splátka úvěru
13.
VPD Uhrazeno poštovné
14.
VBÚ Přiznané úroky
z bankovního vkladu
15.
VBÚ Splacena faktura od
odběratelů
16.
ID
Zjištěno manko v pokladně
17.
VÚÚ Zúčtování splátky úvěru
18.
ID
Předpis manka
pokladníkovi k náhradě (v
plné výši)
19.
PPD Úhrada manka od
zaměstnance (v plné výši)

Částka
30.000,-60.000,-150.000,-11.000,-4.000,-15.000,-10.000,--

1.000,-25.000,-30.000,--

8.000,-40.000,-700,-300,-65.000,-1.500,-40.000,--

MD

D

