
Manuál k vyplnění výkazů: 
Přehled o majetku a závazcích za rok 2014 a 2015 
 
řádek 1)  zahrnuje nehmotný majetek, jako jsou   programy do PC v pořizovací ceně vyšší jak 60 tis.   
              Kč (za 1 celek) 
          2)  drobný nehmotný majetek to je všechen ostatní majetek pro PC, který je do těch 60  
               tis. Kč 
          3)  dlouhodobý hmotný majetek to je majetek, jako jsou budovy, rozvod vody po  
               osadě, pozemky pokud pořizovací cena za celek byla vyšší jak40 tis. Kč 
          4)  drobný hmotný majetkem je  vše, co bylo pořízeno do 3 tis. Kč  (sekačky, křovinořezy,  
               vodárny, lisy atd.) 
          5)  hmotný majetek (od 3 tis. - 40 tis. Kč)  je dán samotným názvem, kdy se tam píše majetek,  
               který byl pořízen v PC v tomto rozmezí za 1 věc 
          6)  zásoby (jedná se o zásoby typu hnojiv, lahví v moštárně, zahradnického substrátu  atd.) 
          7)  pohledávky (jsou to pohledávky za dodavateli energií, které ZO uhradila jako zálohy a dále  
               pohledávky za členy ZO) 
          8)  peníze a ceniny - jedná se o zůstatek peněz v pokladně 
          9)   běžný účet jedná se o finance uložené v bance na BÚ 
         10)  termínovaný účet - jedná se o účet, který má ZO zřízený u nějakého finančního ústavu 
         11)  termínovaný vklad - jedná se taktéž o vklad, který má ZO zřízený u finančního ústavu 
         12) majetkové cenné papíry a vklady - jedná se o nějaké akcie organizací, eventuálně vklady do  
               společností, podílové vklady, státní dluhopisy atd... 
         13) ostatní finanční majetek je majetek, který není podchycen ve výše uvedených bodech  
               (domnívám se, že ZO tam budou mít všechny 0!!!) 
         14) součet majetku   -    sečtou se řádky 1 až 13 
         15) rezervy - vytvoření rezervy na opravu majetku nebo taktéž převod finančních prostředků z  
               vybraného účelového prostředku, který nebyl v průběžném roce vyčerpán 
         16) závazky - jedná se o závazky ZO, kdy třeba členové vložili své finance na zakoupení  
               pozemků, které jim budou následně převedeny 
         17) úvěry - jedná se o jakékoliv úvěry, které ZO  má ať u bankovního či nebankovního sektoru 
         18) součet závazků - součet řádků 15 až 17 
         19) rozdíl řádek 14 -18 
  

Přehled o majetku a závazcích od roku 2016 do roku 2020  
 
řádek 1)  jedná se o majetek nehmotný v pořizovací hodnotě nad 60 tis. Kč jako celek 
          2) jedná se o majetek hmotný v pořizovací hodnotě nad 40 tis. Kč jako celek 
          3) finanční majetek - podíly ve společnostech, podíly na kapitálových trzích, státní dluhopisy atd. 
          4) jedná se o zůstatek v pokladně 
          5) jedná se o zůstatek na běžném i termínovaném účtu, případně vkladovém účtě 
          6) zásoby - jedná se o zásoby v podobě hnojiv, které ZO rozprodává pro své členy apod. 
          7) pohledávky (jsou to pohledávky za dodavateli energií, které ZO uhradila jako zálohy a dále  
              pohledávky za členy ZO) 
          8) úvěry a zápůjčky poskytnuté - jakékoliv úvěry a zápůjčky pro své členy ZO 
          9) ostatní majetek nehmotný do 60 tis. Kč a hmotný majetek do 40 tis. Kč v pořizovací ceně za  
             1 celek 
         10) součet řádků 1 až 9 
         11)závazky -  jedná se o závazky ZO, kdy třeba členové vložili své finance na zakoupení  
             pozemků, které jim budou následně převedeny 
         12)úvěry a zápůjčky - jedná se o jakékoliv úvěry, které ZO má ať u bankovního či nebankovního 
             sektoru 
         13)závazky celkem - součet řádku B1ažB2 
        14) rozdíl majetku (ř. 10) a závazků (ř. 13) 
 


