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Římskokatolická farnost  ............................................................................................................  

IČ:  ...........................................................................  

Děkanství  ................................................................  Sídlo (razítko) 

Diecéze brněnská 

 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KE DNI  .......................................  
(v Kč) 

PŘEHLED O MAJETKU A ZÁVAZCÍCH Z ů s t a t k y 

Majetek k 1. 1. daného roku na konci období 

Dlouhodobý hmotný majetek   

Dlouhodobý nehmotný majetek   

Pokladna a ceniny   

Bankovní účty (vč. deponovaných peněz)   

Průběžné položky (sl. 14 – sl. 15)   

Cenné papíry   

Zásoby   

Pohledávky – bez půjček (z Knihy pohledávek)   

Poskytnuté půjčky (z Knihy pohledávek)   

Majetek celkem   
   

Závazky (z Knihy závazků) k 1. 1. daného roku na konci období 

Závazky (bez úvěrů a půjček)   

Úvěry, přijaté půjčky   

Deponované peníze   

Závazky celkem   

 

PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ  
 

sl. Příjmy nezdaňované zdaňované celkem 

16 Kostelní sbírky a příjmy za církevní úkony  x  

17 Přijaté dary    

18 Dotace  x  

19, 21 Ostatní příjmy    

20 Nájemné x   

90 Příjmy celkem (sl. 16 až 21)    
     

sl. Výdaje 
neovlivňující 

základ 

daně z příjmů 

snižující 

základ 

daně z příjmů 

celkem 

22, 29 Osobní výdaje    

23, 30 Daně    

24, 31 Opravy památek movitých i nemovitých    

25, 32 Opravy „nepamátek“ movitých i nemovitých    

26 Odeslané sbírky a poskytnuté dary  x  

27 Nákup dlouhodobého majetku, 
technické zhodnocení 

 x  

28, 33 Ostatní výdaje    

91 Výdaje celkem (sl. 22 až 33)    
     

92 Rozdíl příjmů a výdajů (sl. 90 – sl. 91)    

Účetní závěrka sestavena dne  ...............................  

  .............................................................  
  podpis statutárního zástupce 
 L. S. (farář / administrátor) 
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Přijaté dary: 

od biskupství  ............................................  Kč 

od jiné farnosti ..........................................  Kč 

od obce  ....................................................  Kč 

z veřejné sbírky  ........................................  Kč 

ostatní tuzemské  ......................................  Kč 

ze zahraniční  ............................................  Kč 

celkem (sl. 17)  .........................................  Kč 

Dotace: 

z rozpočtu obce  ........................................  Kč 

z rozpočtu kraje  ........................................  Kč 

od státních orgánů  ...................................  Kč 

z EU a jiné  ................................................  Kč 

celkem (sl. 18)  .........................................  Kč 

Odeslané sbírky a poskytnuté dary: 

sbírka na bohoslovce ..............................................  Kč 

sbírka na misie  .......................................................  Kč 

sbírka na charitativní účely  .....................................  Kč 

sbírka „Haléř sv. Petra“  ..........................................  Kč 

sbírka na  .................................................................  Kč 

sbírka na Nár. eucharistický kongres  .....................  Kč 

sbírka na  .................................................................  Kč 

sbírka na  .................................................................  Kč 

příspěvek na potřeby diecéze  .................................  Kč 

dary jiné farnosti  .....................................................  Kč 

dary ostatní tuzemské  ............................................  Kč 

dary do zahraničí  ....................................................  Kč 

celkem (sl. 26)  .......................................................  Kč 

Bankovní účty (vč. deponovaných peněz) – zůstatky na konci období: 

1. číslo účtu  ...................................................................... / ..............   ..................................  Kč 

2. číslo účtu  ...................................................................... / ..............   ..................................  Kč 

3. číslo účtu  ...................................................................... / ..............   ..................................  Kč 

celkem  ..................................  Kč 

Jiné – nepeněžní – příjmy a výdaje: 

Příjmy:  ........................................................................................................   ..................................  Kč 

  ........................................................................................................   ..................................  Kč 

Výdaje:  ........................................................................................................   ..................................  Kč 

  ........................................................................................................   ..................................  Kč 

Příjmy nezapočitatelné do základu příspěvku na potřeby diecéze:  ...............................................................  Kč 

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni  ............................................  

Poznámky: 

 Účetní závěrku sestavil:  ......................................................................................................................................  

telefon  ...................................... , e-mail  ................................................................................................  

 

Schválil děkan: Za biskupství: 

 .................................................................................  ..................................................................................  

 

Kontrola: 

Zůstatek k 1. 1. daného roku: 

+  pokladna 
+  bankovní účty 
+  průběžné položky 
+  poskytnuté půjčky 
–  úvěry, přijaté půjčky 
–  deponované peníze 

+ 
rozdíl příjmů a výdajů 
(sloupec 92 celkem) = 

Zůstatek na konci období: 

+  pokladna 
+  bankovní účty 
+  průběžné položky 
+  poskytnuté půjčky 
–  úvěry, přijaté půjčky 
–  deponované peníze 

 


