MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ 4.A
Obor Obchodní akademie
1. Zákon o účetnictví č.563/1991 Sb.
Rozsah a způsob vedení účetnictví
Účetní zásady, oceňování majetku
Kategorie účetních jednotek, audit
2. Účetní zápisy, účetní knihy
Majetek podniku a zdroje jeho krytí
Účty, druhy účtů
Účetní osnova, syntetická a analytická evidence
Účetní knihy
3. Účetní doklady
Druhy dokladů
Náležitosti dokladů
Oběh dokladů - evidence, archivace, skartace
4. Účtování o materiálu
Účtování o zásobách způsobem A a B
Pořízení materiálu, materiál na cestě, nevyfakturované dodávky, materiál vlastní výroby
Spotřeba a prodej materiálu
5. Zásoby vlastní výroby, zboží
Charakteristika zásob vlastní výroby, vnitropodniková cena
Přírůstky a úbytky
Účtování o zvířatech
Nákup a prodej zboží, obchodní marže
6. Dlouhodobý hmotný majetek
Charakteristika dlouhodobého majetku
Pořizování a oceňování
Odpisy - účetní a daňové
Vyřazení majetku
7. Dlouhodobý nehmotný majetek
Charakteristika nehmotného majetku
Pořizování a odpisy
Vyřazení majetku
8. Pořízení dlouhodobého majetku leasingem
Provozní pronájem
Účtování o finančním leasingu, typy smluv
Pronájem komplexu
Leasing a časové rozlišení
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9. Krátkodobý finanční majetek
Pokladna a běžný účet, hotovostní a bezhotovostní platební styk
Valutová pokladna a devizový účet
Ceniny
Krátkodobé cenné papíry
10. Krátkodobé finanční zdroje
Bankovní úvěry
Eskontní úvěr
Emise krátkodobých dluhopisů
Finanční výpomoci
11. Pohledávky z obchodních vztahů
Charakteristika pohledávek, kurzové rozdíly, odpis pohledávek
Směnky
Poskytnuté zálohy
Prodej pohledávek
12. Závazky z obchodních vztahů
Charakteristika závazků, kurzové rozdíly
Směnky
Přijaté zálohy
13. Zaměstnanci
Účtování mezd a srážek z mezd zaměstnanců
Závislá činnost společníků
Ostatní pohledávky a závazky u zaměstnanců a společníků
14. Zúčtování s finančním a celním úřadem
Závazky u finančního úřadu
Účtování dovozu
Dotace ze státního rozpočtu
15. Základní kapitál
Upsání akcií, emisní ážio
Zvýšení a snížení základního kapitálu
Účet individuálního podnikatele
16. Rezervy a dlouhodobé závazky
Druhy rezerv, zákon o rezervách
Rezerva na opravy dlouhodobého hmotného majetku
Dlouhodobé úvěry, ostatní dlouhodobé závazky
17. Náklady a výnosy
Charakteristika nákladů a výnosů
Účetní členění nákladů a výnosů
Účtování nákladů a výnosů
18. Časové rozlišení nákladů a výnosů
Účty časového rozlišení
Dohadné účty
Finanční leasing a časové rozlišení
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19. Opravné položky, kurzové rozdíly
Opravné položky k majetku
Kurzové rozdíly majetku a závazků
20. Výsledek hospodaření a základ daně akciových společností a s.r.o.
Výsledek hospodaření
Základ daně
Náklady a výnosy neovlivňující základ daně
Daň z příjmu účetní jednotky
21. Výsledek hospodaření veřejné obchodní a komanditní společnosti
Výsledek hospodaření v.o.s. a k.s.
Rozdělení mezi společníky a společnost
Základ daně a daň z příjmů
22. Disponibilní zisk, fondy ze zisku
Disponibilní zisk, ztráta
Fondy ze zisku
Zisk a ztráta individuálního podnikatele
23. Účetní uzávěrka
Postup účetní uzávěrky
Uzávěrkové účetní případy
Otevírání účetních knih
24. Účetní závěrka
Výkazy
Závěrka v plném a zjednodušeném rozsahu
Cash-flow
25. Daňová evidence
Právní úprava vedení daňové evidence
Evidence příjmů a výdajů
Evidence majetku a závazků
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