
Modul: Podvojné účtovníctvo a

 

 

1) V čom spočíva zrozumiteľnosť účtovníctva?
a) v možnosti jednotlivo alebo v

prípadov v nadväznosti na použité účtovné zásady a
a obsah účtovných záznamov v

b) v povinnosti používať v
metódy a účtovné zásady

c) v pevne stanovenej zostatkovej dobe splatnosti pohľadávok a
v určení predpokladanej doby používania majetku a
majetku a záväzkov znejúcich na cudziu menu referenčným kurzom 
Európskej centrálnej banky

 
2) Akú cenu je možné použiť pri ocenení úbytku rovnakej cudzej meny, 

virtuálnej meny, zásob rovnakého druhu?
a) cenu zistenú prepočítaním referenčným kurzom Európskej centrá

banky  
b) skutočnú cenu, za 

prvá cena na ocenenie prírastku sa použije ako prvá cena na ocenenie 
úbytku (FIFO) alebo 

c) cenu, ktorá zabezpečí verný obraz účtovníctva
 
3) Čo je to obstarávacia cena majetku?

a) cena obstarania 
b) menovitá hodnota majetku zvýšená o

náklady 
c) cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s

obstaraním (napríklad prepravné, poštovné, clo, kapitalizované 
a podobne) a všetky zníženia tejto ceny

 
 
4) Existuje rozdiel medzi účtovným a

podľa zákona o  dani z
a) všetky daňové prepočty sú s

matematicky podľa § 47 zákona o
si účtovná jednotka určuje vnútorným predpisom napríklad v
pláne, prípadne iným vnútorným aktom riadenia upravuj

b) zaokrúhľovanie na účtovné a
c) zaokrúhľovanie na účtovné a

ktoré sa účtovne zaokrúhľujú podľa rozhodnutia účtovnej jednotky; 
daňové odpisy sa zaokrúhľujú s

 
 
5) Prijatú dotáciu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtujeme:

a) Ako zníženie nákladov na obstaranie mínusom na účte 042 
dlhodobého hmotného majetku
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čom spočíva zrozumiteľnosť účtovníctva?  
možnosti jednotlivo alebo v súvislostiach určiť obsah účtovných 

nadväznosti na použité účtovné zásady a účtovné metódy 
obsah účtovných záznamov v nadväznosti na použitú formu záznamu
povinnosti používať v jednom účtovnom období rovnaké účtovné 

účtovné zásady 
pevne stanovenej zostatkovej dobe splatnosti pohľadávok a
určení predpokladanej doby používania majetku a prepočítania ocenenia 

záväzkov znejúcich na cudziu menu referenčným kurzom 
Európskej centrálnej banky 

Akú cenu je možné použiť pri ocenení úbytku rovnakej cudzej meny, 
virtuálnej meny, zásob rovnakého druhu?  

cenu zistenú prepočítaním referenčným kurzom Európskej centrá

 ktorú sa daný majetok obstaral alebo aj spôsob, keď 
prvá cena na ocenenie prírastku sa použije ako prvá cena na ocenenie 
úbytku (FIFO) alebo vážený aritmetický priemer  
cenu, ktorá zabezpečí verný obraz účtovníctva 

obstarávacia cena majetku?  

menovitá hodnota majetku zvýšená o prepravné a iné súvisiace odbytové 

cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s
obstaraním (napríklad prepravné, poštovné, clo, kapitalizované 

všetky zníženia tejto ceny 

Existuje rozdiel medzi účtovným a  daňovým zaokrúhľovaním (rozumej 
dani z príjmov)?  

všetky daňové prepočty sú s presnosťou na dve desatinné miesta 
matematicky podľa § 47 zákona o dani z príjmov, účtovné zaokrúhľovanie 
si účtovná jednotka určuje vnútorným predpisom napríklad v
pláne, prípadne iným vnútorným aktom riadenia upravujúcim danú oblasť 
zaokrúhľovanie na účtovné a daňové účely je rovnaké 
zaokrúhľovanie na účtovné a daňové účely je rovnaké s výnimkou odpisov, 
ktoré sa účtovne zaokrúhľujú podľa rozhodnutia účtovnej jednotky; 
daňové odpisy sa zaokrúhľujú s presnosťou na celé eurá 

Prijatú dotáciu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtujeme:
Ako zníženie nákladov na obstaranie mínusom na účte 042 
dlhodobého hmotného majetku 

závierka 

súvislostiach určiť obsah účtovných 
účtovné metódy 

na použitú formu záznamu 
jednom účtovnom období rovnaké účtovné 

pevne stanovenej zostatkovej dobe splatnosti pohľadávok a záväzkov, 
prepočítania ocenenia 

záväzkov znejúcich na cudziu menu referenčným kurzom 

Akú cenu je možné použiť pri ocenení úbytku rovnakej cudzej meny, 

cenu zistenú prepočítaním referenčným kurzom Európskej centrálnej 

alebo aj spôsob, keď 
prvá cena na ocenenie prírastku sa použije ako prvá cena na ocenenie 

iné súvisiace odbytové 

cena, za ktorú sa majetok obstaral vrátane nákladov súvisiacich s ich 
obstaraním (napríklad prepravné, poštovné, clo, kapitalizované úroky 

daňovým zaokrúhľovaním (rozumej 

presnosťou na dve desatinné miesta 
dani z príjmov, účtovné zaokrúhľovanie 

si účtovná jednotka určuje vnútorným predpisom napríklad v odpisovom 
úcim danú oblasť  

výnimkou odpisov, 
ktoré sa účtovne zaokrúhľujú podľa rozhodnutia účtovnej jednotky; 

Prijatú dotáciu na obstaranie dlhodobého hmotného majetku účtujeme:  
Ako zníženie nákladov na obstaranie mínusom na účte 042 – Obstaranie 
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b) Ako zvýšenie výnosov na účte 648 
činnosti 

c) Časovo rozlíšime na účte 384 
budeme rozpúšťať v
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Ako zvýšenie výnosov na účte 648 – Ostatné výnosy z

rozlíšime na účte 384 – Výnosy budúcich období a
budeme rozpúšťať v závislosti od účtovných odpisov tohto majetku.

závierka 

Ostatné výnosy z hospodárskej 

Výnosy budúcich období a do výnosov ich 
i od účtovných odpisov tohto majetku. 


