
Přehled o majetku a 

závazcích Přehled o majetku a závazcích (příklad)
pro pobočné spolky k 31.12.2016
které vedou jednoduché 

účetnictví ( v celých tis. Kč )

Registrace u Městského 

soudu v Praze, Vložka

L zjistí se na 

www.justice.cz  

a má to 5 čísel
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B. ZÁVAZKY
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Odesláno dne:

Právní forma: Předmět činnosti

pobočný 

spolek

Činnosti v oblasti protipožární 

ochrany ( 842 500 )

Přehled odevzdávají všichna SDH tj.i ta, která mají pouze příjem z 

členských příspěvků

Úvěry a půjčky přijaté

Závazky celkem ( Ř. 21 + 22 )

Rozdíl majetku a závazků  ( Ř 10 - 23 )  

Peněžní prostředky v hotovosti a ceniny pokud 

hotovost na začátku 1 800 Kč a na konci 2 700 Kč tak 

uvedete

Peněžní prostředky na bankovních účtech pokud 

částka na začátku 18 510 Kč a na konci 22 000,63 Kč 

tak uvedete

Zásoby třeba i medaile,pokud je máte na skladě v 

nákupních cenách

k prvnímu dni   účetního 

období

číslo 

řádku

Úvěry a zápůjčky poskytnuté

Ostatní majetek

Majetek celkem ( Ř. 01 až 09 )

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky 

podpis starosty

Závazky celkem ( Ř. 21 + 22 )  co dlužíme

SH ČMS - vyplní se dle 

registrace

Název a sídlo účetní 

jednotky

k prvnímu dni   účetního 

období k 1.1.

Stav

k poslednímu dni účetního 

období k 31.12.

číslo 

řádku

Pohledávky finanční  - co dluží nám

k poslednímu dni účetního 

období

Poznámka

razítko

A. MAJETEK

Dlouhodobý nehmotný majetek (v zůstatkové ceně) nad 

60 tisíc Kč a ten nemáme
Dlouhodobý hmotný majetek (v zůstatkové ceně) nad 

40 tis.Kč např. auto , ale v majetku SDH

Finanční majetek (cenné papíry, peněžní vklady, aj.) 

uvedou se např. akcie HVP - 20 ks akcií

Stav

IČO 
 
 


