
Minimální závažný výčet informací 
podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů

ROZVAHA 
ve zjednodušeném rozsahu 

Jméno a příjmení, obchodní firma nebo 
jiný název účetní jednotky

…………………………………………… 
kde dni …………………………………………… …………………………………………… 

IČ Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a 
místo podnikání liší-li se od bydliště 

I …………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

Označení AKTIVA
Číslo 
řádku 

Stav k 
prvnímu dni účetního období 

Stav k 
poslednímu dni účetního období 

A. Dlouhodobý majetek celkem 001 

I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem 002 

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem 010 

III. Dlouhodobý finanční majetek celkem 021 

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem 029 

B. Krátkodobý majetek celkem 041 

I. Zásoby celkem 042 

II. Pohledávky celkem 052 

III. Krátkodobý finanční majetek celkem 072 

IV. Jiná aktiva celkem 081 

AKTIVA CELKEM 085 



 

 

 

Označení PASIVA 
Číslo 
řádku 

Stav k 
prvnímu dni účetního období 

Stav k 
poslednímu dni účetního období 

A.  Vlastní zdroje celkem 086   

 I. Jmění celkem 087   

 II. Výsledek hospodaření celkem 091   

B.  Cizí zdroje celkem 095   

 I. Rezervy celkem 096   

 II. Dlouhodobé závazky celkem 098   

 III. Krátkodobé závazky celkem 106   

 IV. Jiná pasiva celkem 130   

 PASIVA CELKEM 133   
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