Microsoft Excel

Zadanie Nr 2
Lista Płac
Dokument ćwiczeniowy – Z.Głowacki, D.Liszka I LO w Jaśle

Cele:

Jeden
Przygotowanie listy płac fikcyjnej firmy, w której pracownikami mogą być osoby należące do danej
grupy zajęć z informatyki (ok. 15 osób).
Dokładne obliczenie kwoty przeznaczonej do wypłaty danemu pracownikowi na podstawie wysokości
płacy brutto z odpowiednimi potrąceniami (dokładna struktura w punkcie trzecim).

Założenia:

Dwa

Kwoty powinny mieć format walutowy.
Należy rozplanować dokument na stronie przed ostatecznym wydrukiem.
Wydruk ocenianego dokumentu może zawierać maksymalnie 2 strony.
Podczas wykonywania obliczeń należy wykorzystać formuły.
Pod główną tabelą powinny znajdować się pola umożliwiające zmianę stawek oprocentowania i
stałych kosztów użytych do obliczeń (odpowiednie skonstruowanie formuł).
Poznanie i wykorzystanie funkcji adresowania względnego i bezwzględnego komórek arkusza.
Lista płac powinna obowiązkowo zawierać komórki takie jak: imię, nazwisko, stanowisko, wysokość
płacy brutto, suma składek ZUS, ubezpieczenie zdrowotne, podatek, wysokość płacy netto,
potrącenia, do wypłaty.

Struktura obliczenia danych:

Trzy

Płacę brutto należy pomniejszyć o kwoty: składek ZUS, ubezpieczenia zdrowotnego, podatku.
Powstałą kwotę płacy netto należy pomniejszyć o kwotę potrąceń.
Kwota otrzymana po odjęciu potrąceń to ostatnia rubryka arkusza, czyli kwota do wypłaty.
PŁACA BRUTTO – ....................................................................................1000,00zł
SKŁADKI ZUS – Składki należy obliczać bezpośrednio od wysokości płacy brutto.
Składka Emerytalna ....................... 9,76% ex. 1000,00zł * 9,76% = 97,60zł
Składka Rentowa ........................... 6,50% ex. 1000,00zł * 6,50% = 65,00zł
Składka Chorobowa ....................... 2,45% ex. 1000,00zł * 2,45% = 24,50zł
Suma .................................................................................... = 187,10zł
UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE – Ubezpieczenie należy obliczać od kwoty płacy brutto
pomniejszonej o Składki ZUS.
Płaca brutto – Skł. ZUS ......................... ex. 1000,00zł – 187,10zł = 812,90zł
Ubezpieczenie zdrowotne ............... 7,50% ex. 812,90zł * 7,50% = 60,97zł
PODATEK – Od kwoty płacy brutto należy odjąć Składki ZUS oraz stałą kwotę kosztów uzysku.
Następnie należy otrzymany wynik pomnożyć przez stawkę oprocentowania, a od otrzymanej
kwoty należy odjąć stałą kwotę ulgi podatkowej oraz obliczone wcześniej ubezpieczenie
zdrowotne.
Płaca brutto – Skł. ZUS ......................... ex. 1000,00zł – 187,10zł = 812,90zł
Otrzymany wynik – koszty uzysku ...................821,90zł – 81,84zł = 731,06zł
Podstawa podatkowa x st. oproc. .. 19,00% ex. 731,06 * 19,00% = 138,89zł
Wst. kw. pod. nr1 – ulga pod. ......................... 138,89zł – 36,35zł = 102,54zł
Wst. kw. pod. nr2 – ubez. zdrowotne ............... 102,54zł – 60,97zł = 41,60zł
PŁACA NETTO – Kwota po odjęciu ZUS-u, ubezpieczenia i podatku.
1000,00zł – 187,10zł – 60,97zł – 41,60zł = 710,33zł
POTRĄCENIA – Wysokość i rodzaj potrąceń można ustalić swojego pomysłu.
Przykładowo ..............................................................................150,00zł
DO WYPŁATY – Kwota po odjęciu wszystkich wymienionych wcześniej potrąceń.
710,33zł – 150zł = 560,33zł

Wskazówki:

Cztery

Do odpowiedniego skonstruowania formuł należy użyć względnego i bezwzględnego adresowania
komórek.
Aby nie przepisywać formuł użyj wypełnienia komórek (Ostrożnie !).

Na koniec trochę teorii:

Pięć

Budowanie formuł na bazie bezwzględnego i względnego adresowania komórek.
Adresowanie względne – powoduje przy kopiowaniu komórek proporcjonalne zmiany
parametrów adresowania w formułach w nich użytych.
Przykład nr 1
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Pierwsza
wpisana
formuła

Adresowanie
względne jest
pomocne gdy
musimy stworzyć
dużą liczbę
podobnych formuł

Po skopiowaniu formuły z komórki
C1 do komórek poniższych
współczynniki wierszy ulegają
zmianie

Adresowanie bezwzględne – przy kopiowaniu komórek adresy komórek nie ulegają zmianie
tak jak w przypadku adresowania względnego. Operatorem jest znak „$”.
Przykład nr 2
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C
=A$1+B$1
=A$1+B$1
=A$1+B$1
=A$1+B$1

W przykładzie drugim zablokowane zostały adresy
wierszy, ale adresy kolumn również można zablokować.
Tak, więc adresowanie bezwzględne ma bardzo
szerokie zastosowanie.

Przykład nr 3 Przykładowy arkusz.
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Pierwsza
wpisana
formuła

Po skopiowaniu formuły z komórki
C1 do komórek poniższych
współczynniki wierszy nie ulegają
zmianie

Adresowanie
bezwzględne jest
pomocne gdy w
dużej liczbie
formuł jest
odwołanie do tej
samej komórki

