
Téma: Zásoby a

  

Spoločnosť Cukrík, s.r.o. je platiteľom DPH zaoberajúcim sa cukrárskou výrobou. 
Zásoby účtuje spôsobom „A“ a
K začiatku daného mesiaca eviduje 
a stav zásob hotových výrobkov v
ku krátkosti výrobného cyklu 
V priebehu obdobia spoločnosť zaznamenala nasledujúce 

1. Spoločnosť prijala dodávateľskú faktúru za nákup orechov, múky, cukru, 
medu, čokolády, sušeného mlieka a
plus 1 120 eur DPH. Cena s
výrobu zákuskov prijatý

2. Spoločnosť prijala dodávateľskú faktúru za nákup potravinových škrobov, 
zahusťovadiel, ozdobných aditív 
DPH. Cena s daňou bo
prijatý na sklad materiálu v

3. Výdaj materiálu zo skladu surovín a
výroby. 

4. Na výrobe sa zúčastň
dané obdobie.  

5. V priebehu mesiaca spoločnosť vyrobila
1 200 kusov zákuskov, z
Rozpočtovou základňou sú priame mzdy. 
osobitne na každý výrobok a zisti
rožkov na sklad za 
eur a  poznáme tieto 

 

 Priamy materiál 
priame mzdy 

% režijnej prirážky = 940
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Spoločnosť Cukrík, s.r.o. je platiteľom DPH zaoberajúcim sa cukrárskou výrobou. 
Zásoby účtuje spôsobom „A“ a pri účtovaní na sklad používa obstarávac

začiatku daného mesiaca eviduje zásob materiálu v obstarávacej cene 705 eur 
hotových výrobkov vo vlastných nákladoch v sume 322 eur. Vzhľadom 

ku krátkosti výrobného cyklu spoločnosť o zásobách nedokončenej výroby neúčtuje. 
poločnosť zaznamenala nasledujúce transakcie:

Spoločnosť prijala dodávateľskú faktúru za nákup orechov, múky, cukru, 
medu, čokolády, sušeného mlieka a kokosu v sume 5 600 eur základ dane 

120 eur DPH. Cena s daňou bola vo výške 6 720 eur. 
prijatý na sklad materiálu v sekcii suroviny a

Spoločnosť prijala dodávateľskú faktúru za nákup potravinových škrobov, 
zahusťovadiel, ozdobných aditív v sume 530 eur základ dane plus 106 eur 

daňou bola vo výške 636 eur. Ide o materiál na výrobu zákuskov 
na sklad materiálu v sekcii suroviny a pomocné látky.  

Výdaj materiálu zo skladu surovín a pomocných látok v sume 1

Na výrobe sa zúčastňuje jeden výrobný robotník s hrubou mz

priebehu mesiaca spoločnosť vyrobila a na sklad hotových výrobkov prijala
200 kusov zákuskov, z toho 500 laskoniek (A), 700 parížskych rožkov (B).

Rozpočtovou základňou sú priame mzdy. Vypočítaj jednotkovú kalkuláciu 
bitne na každý výrobok a zisti prírastok zásob laskoniek a

rožkov na sklad za obdobie. Rozpočtované režijné náklady predstavujú 940 
poznáme tieto úhrnné východiská: 

A B spolu 
 750 840 1 590 A 

600 600 1 200 B 

% režijnej prirážky = 940*100/1 200 = 78,3333 % 

krátkodobý finančný majetok 

  

Spoločnosť Cukrík, s.r.o. je platiteľom DPH zaoberajúcim sa cukrárskou výrobou. 
používa obstarávací účet 111. 

obstarávacej cene 705 eur 
322 eur. Vzhľadom 

zásobách nedokončenej výroby neúčtuje. 
transakcie: 

Spoločnosť prijala dodávateľskú faktúru za nákup orechov, múky, cukru, 
600 eur základ dane 

720 eur. Ide o materiál na 
sekcii suroviny a pomocné látky. 

Spoločnosť prijala dodávateľskú faktúru za nákup potravinových škrobov, 
sume 530 eur základ dane plus 106 eur 

Ide o materiál na výrobu zákuskov 
 

sume 1 590 eur do 

mzdou 1 200 eur za 

na sklad hotových výrobkov prijala 
toho 500 laskoniek (A), 700 parížskych rožkov (B). 

jednotkovú kalkuláciu 
laskoniek a parížskych 

ozpočtované režijné náklady predstavujú 940 

výroba 
500 ks 
700 ks 
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6. Predaj zákuskov na faktúru 
bez DPH, 96,60 eur daň. Spolu 579,60 eur vrátane dane. Predaj zodpovedá 
úbytku hotových výrobkov evidovaných na sklade na začiatku mesiaca. 

7. Inkaso faktúry cez ERP. 
výške 579,60 eur. 

8. Výpis z bankového účtu o
579,60 eur 
 

Zaúčtujte uvedené účtovné prípady
zásob materiálu a hotových výrobkov. Oceň a
výroby na konci obdobia.  

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA 

Zásoby a krátkodobý finančný majetok
Zadanie 

 

   

na faktúru do obchodného reťazca v predajnej cene 483 eur 
bez DPH, 96,60 eur daň. Spolu 579,60 eur vrátane dane. Predaj zodpovedá 
úbytku hotových výrobkov evidovaných na sklade na začiatku mesiaca. 
Inkaso faktúry cez ERP. Evidencia tržby cez ERP, úhrada platobnou ka

bankového účtu o inkase tržby pri platbe kartou na účet vo výške 

tovné prípady, ako aj súvisiace vrátane prírastkov a
hotových výrobkov. Oceň a vyčísli stav zásob materiálu

krátkodobý finančný majetok 

  

predajnej cene 483 eur 
bez DPH, 96,60 eur daň. Spolu 579,60 eur vrátane dane. Predaj zodpovedá 
úbytku hotových výrobkov evidovaných na sklade na začiatku mesiaca.  

hrada platobnou kartou vo 

inkase tržby pri platbe kartou na účet vo výške 

, ako aj súvisiace vrátane prírastkov a úbytkov 
ateriálu a vlastnej 


