On-line kurzy ÚČETNICTVÍ
Přinášíme Vám ukázku a popis toho, jak vypadají naše on-line kurzy účetnictví.
On-line kurzy účetnictví obsahují:
1. Videa
2. Studijní materiály
3. Interaktivní testy a procvičování

1. Videa
Naši lektoři natočili videa, na kterých vysvětlují jednotlivá témata.

2. Studijní materiály
Všechny studijní materiály jsou připravené na míru jednotlivým kurzům, zpracoval je
náš lektorský tým účetních a daňových poradců. V každé lekci najdete popis látky a
dále:
Vyřešené příklady
 na těchto příkladech uvidíte praktická řešení problematiky
Příklady k řešení pro Vás
 na těchto příkladech si vyzkoušíte sami, zda umíte aplikovat
správný postup
Kontrolní otázky
 na těchto otázkách si ověříte své znalosti
Kontrolu správného řešení
 abyste měli jistotu, že při příkladech a výpočtech postupujete
správně, najdete zde i řešení všech příkladů
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Ukázka ze studijních materiálů Základy účetnictví (lekce 3, strana 1):

Lekce 3
ÚČET A ÚČTOVÝ ROZVRH
Účtový rozvrh
Definice:
- Každá firma má povinnost na začátku podnikání nebo účetního období sestavit
účtový rozvrh. Je to souhrn účtů, které bude ÚJ používat. Součástí jsou i analytické
účty.
- V průběhu roku nebo období můžeme doplňovat o další účty, ale nesmíme účty
rušit nebo vyjímat, či měnit. Nová změna může proběhnout až 1. 1. nebo v dalším
období.
Účtový rozvrh je rozdělen do 10tříd, každá třída se pak dělí na skupiny účtů a na samotné
účty.
Přehled tříd:
0 Dlouhodobý majetek
1 Zásoby
2 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
3 Zúčtovací vztahy
4 Kapitálové účty
5 Náklady 6 Výnosy
7 Závěrkové a podrozvahové účty
8 – 9 Vnitropodnikové účetnictví
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 Zásoby
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 Pohledávky
 Krátkodobý finanční majetek
Ostatní aktiva
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VÝSLEDKOVÉ
ÚČTY

AKTIVA
ROZVAHAPASIVA
Stálá aktiva:
Vlastní zdroje:
 Dlouhodobý nehmotný
 Základní kapitál
majetek
 Kapitálové fondy
 Dlouhodobý hmotný majetek
 Rezervní fondy
 Dlouhodobý finanční majetek
 Ostatní fondy
 HV minulých let
 HV běžného účetního období
Oběžná aktiva:
Cizí zdroje:
 Peníze
 Rezervy
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ROZVAHOVÉ
ÚČTY

 Závazky – krátkodobé
- dlouhodobé
 Bankovní úvěry a výpomoci
- krátkodobé
- dlouhodobé
Ostatní pasiva
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3. Interaktivní testy
Všechny interaktivní testy jsou připravené na míru jednotlivým kurzům. Obsahují
velké množství příkladů:



Testy pro kurz Základy účetnictví obsahují téměř 300 otázek.
Testy pro kurz Účetnictví pro pokročilé obsahují téměř 200 otázek.

Příklady vytvořili naši lektoři tak, aby navazovaly na studijní materiály.
Ovládání studijního systému je velmi jednoduché. Testy můžete skládat opakovaně.
Na závěr každého testu systém vždy zkontroluje Vaše odpovědi a ukáže Vám
správná řešení.
Takto například vypadají testové otázky z oblasti účetnictví:
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