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Změny základního kapitálu v s. r. o.
Účtová skupina 41:
411 – Základní kapitál : je tvořen vklady společníků povinně už při založení společnosti
v tzv. kapitálových společnostech (s. r. o. a a. s.). Analytická evidence se vede
podle vkladů jednotlivých společníků a podle způsobu tvorby (ze zisku nebo vkladem).
419 – Změny základního kapitálu : používáme při zvýšení nebo snížení základního
kapitálu do doby, než je o této změně proveden zápis v Obchodním rejstříku.
Účtová skupina 42:
fondy ze zisku:
421 – Rezervní fond
423 – Statutární fondy : vytvářené na základě stanov na přesně vymezené účely
427 – Ostatní fondy : vytvářené podle momentálních potřeb účetní jednotky na přesně
vymezené účely.
převedené výsledky hospodaření:
428  Nerozdělený zisk minulých let
429  Neuhrazená ztráta minulých let
Účtová skupina 43:
431 – VH ve schvalovacím řízení .
Zde se účtuje zisk po zdanění nebo ztráta z minulého účetního období. Tento výsledek
hospodaření každoročně podléhá schválení valnou hromadou, stejně jako jeho rozdělení.
K datu uzavření účetních knih nesmí vykazovat zůstatek.
Účtové skupiny 35 a 36:

353 – Pohledávky za upsaný vlastní kapitál
365 – Ostatní závazky ke společníkům
367 – Závazky z upsaných nesplacených CP a vkladů
→ závazek, pasivní účet,
používá se např. v případě upsání akcií podniku u akcionáře.

Ing. Eliška Galambicová
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Zvýšení základního kapitálu v s. r. o.
Valná hromada společníků s. r. o. rozhodla o zvýšení základního kapitálu o 1 000 000 Kč, a to dalšími
vklady společníků, z nerozděleného zisku minulých let a ze zisku minulého roku.
Počáteční stavy na kapitálových účtech k 1. 1. 2015
411  Základní kapitál
200 000 Kč
421  Rezervní fond
40 000 Kč
428  Nerozdělený zisk minulých let
500 000 Kč
431  VH ve schvalovacím řízení
900 000 Kč (zisk)

Č. Dokl.

Účetní případ

Zvýšení ZK upsáním peněžitých vkladů, společník
Honza
Zvýšení ZK upsáním nepeněžitého vkladu (stroj),
2. VÚD
společník Pavel
1. VÚD

Kč

MD

D

200 000
200 000

3. VÚD Zvýšení ZK z nerozděleného zisku minulých let

500 000

4. VÚD Zvýšení ZK ze zisku vytvořeného v roce 2014

100 000

5. VÚD Zápis o zvýšení ZK do Obchodního rejstříku
6. VBÚ Splacení peněžitého vkladu, společník Honza
7. VÚD

Splacení nepeněžitého vkladu (stroj), společník Pavel,
v ocenění na základě znaleckého posudku

Ing. Eliška Galambicová
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Snížení základního kapitálu v s. r. o.
Příklad: Valná hromada společnosti TATA, s. r. o. rozhodla o snížení základního kapitálu o
350 000 Kč, a to takto:
a) krytím ztráty (výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení) 100 000 Kč,
b) krytím neuhrazené ztráty minulých let
150 000 Kč
c) snížením peněžitého vkladu společníků, a to takto:
 společník Mizina
50 000 Kč
 společník Chudý
50 000 Kč
Č.

Dokl.

Účetní případ

1.

VÚD Krytí ztráty (VH ve schvalovacím řízení)

2.

VÚD Krytí neuhrazené ztráty minulých let

3.

VÚD Snížení peněžitého vkladu, společník Mizina

4.

VÚD Snížení peněžitého vkladu, společník Chudý

5.

VÚD Zápis o snížení ZK do Obchodního rejstříku

6.

VBÚ

Kč

MD

D

a) Výplata vkladu, společník Mizina
b) Výplata vkladu, společník Chudý

Ing. Eliška Galambicová
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