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Likvidace společnosti 

Společnost Kapřík s. r. o. má dva společníky, pana Nováka a společnost Žabička a. s. se sídlem v České republice. 
Pan Novák vlastní společnost od samého začátku, tj. deset let, vklad do základního kapitálu byl peněžitý ve výši 
200 tisíc Kč a je splacen. Polovinu podílu prodal pan Novák akciové společnosti Žabička a. s. dva roky zpátky za 
částku 50 tisíc Kč. 

Vlastní kapitál společnosti Kapřík s. r. o. k 31. 12. 202x-1 činil 500 tisíc Kč.  Další údaje o struktuře aktiv a pasiv 
jsou uvedeny v rozvaze níže.  

Valná hromada dne 30. 4. 202x schválila řádnou účetní závěrku společnosti Kapřík s. r. o. za rok 202x a rozhodla, 
že bude vyplacen podíl na zisku ve výši 100 tis. Kč z výsledku hospodaření roku 202x. Společenská smlouva 
nemá žádnou zvláštní úpravu k výplatě podílů na zisku. 
Druhá valná hromada se konala dne 30. 7. 202x, a rozhodla o vstupu společnosti Kapřík s. r. o. do likvidace 
k datu 1. 8. 202x, a to z důvodů, že společnosti se příliš nedaří plnit činnosti, pro které byla založena. 
Likvidátor vyplatil podíly na zisku, které byly schváleny v dubnu, a to dne 15. 10. 202x. 
Dále likvidátor prodal automobil za 100 tisíc Kč, daňová zůstatková cena automobilu je 150 tisíc Kč, pořizovací 
cena 600 tisíc Kč. 

Konečná zpráva o likvidaci byla sestavena k 30. 11. 202x po prodeji majetku. 

Rozvaha k 31. 12. 202x-1 společnost Kapřík  s. r. o. 

Aktiva v tis. Kč Pasiva v tis. Kč 
název brutto korekce netto název celkem 

Dlouhodobý hmotný 
majetek – automobil 

600 400 200 Základní kapitál 200 

Běžný účet    300 0    300 
Výsledek hospodaření minulých let   200 
Výsledek hospodaření běžného účetního 
období   

100 

Aktiva celkem 900 400 500 Pasiva celkem 500 

Úkoly: 

1) Uveďte, jak bude označena účetní závěrka a k jakému datu bude tato účetní závěrka sestavena
v souvislosti se vstupem do likvidace?
Ke dni předcházejícímu vstup do likvidace bude mimořádná účetní závěrka podle § 17
odst. 2 písm. c) ZÚ)  - 31. 7. 202x.

2) Sestavte zahajovací rozvahu ke dni vstupu do likvidace společnosti Kapřík s. r. o., vyjádřete výši
vlastního kapitálu. Jedinou operací, která proběhla v roce 202x před sestavením této rozvahy je
zaúčtování rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku.
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Aktiva v tis. Kč Pasiva v tis. Kč 
název brutto korekce netto název celkem 




