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Označeni TEXT 
Skutečnost v účetnim obdobl 

sledovaném minulém 
a b 1 ? 

I. Tržby za prodej zbožl 1120 1148 

A. Náldady vynaložené na prodané zboží 725 726 

+ Obchodnl marle - -ll. Výkony "'* m~~J 

ll. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb 173 679 177 344 

2. Změna stavu zásob vlastni činnosti ·12 ·12 

3. Aktivace 38 21 

B. ytkonovi spoUeba .,. IUM 

B. 1. Spotleba materiálu a energie 373$1 -41 273 

B. 2. Služby 50 0611 51007 

+ Pftdan6 hodnota •ul •• 
c. Osobnl náklady ·- ··~ .. c. 1. Mzdové náklady 58503 56789 

C. 2. Odměny členům orgánů obchodni korporace 186 204 

c. 3. Náldady na sociálnl zabezpečení a zdravotní pojištěni 19962 19435 

c. 4. Soclélnl náklady 3954 3632 

D. Daně a poplatky 828 779 

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8347 7 707 

111. Triby z prodeJe dlouhodobého majetku a materltlu - 1ft! 
111. 1. Tržby z prodeje dlohodobého majetku 4/U 13& 

2. Tržby z prodeje materiálu n• 510 

F. ze prodávaného dlouhodobého majetku a materiálu • , .. 
F. 1. Zůstatková cena prodávaného dlouhodobého majetku 

F. 2. Prodaný materiál 38 100 

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních 
ln~t!>Ao"o nl'í~t(,.h nlvll\hí 

·1480 780 

IV. Ostatní provozní výnosy 4 590 4587 

H. Ostatnf provozní náklady 451 392 

V. Převod provoznich výnosů 

I. Převod provozních nákladů 

. Provoznl hospod6faký výsledek 1U. -



Označení TEXT 
Skutečnost v účetn(m období 

sledovaném minulém 
a b 1 2 
Vl. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 

J. Prodané cenné papfry a podfly 

Vll. Výnosy z dlohodobého flnan~nlho maJetku 

Vll. 1 Výnosy z podílů v ovládaných osobách a v účetních jednotkách pod 
' • ,l;ua"' 

2. Výnosy z ostatních cenných papírů a podílů 

3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 

VIJI. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 

K. Náklady z finančního majetku 

IX. Výnosy z pfecenění cenných papírů a derivátů 

L. Náklady z pi'eceněnf cenných papírů a derivátů 

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 

X. Výnosové úroky 65 74 

N. Nákladové úroky 

XI. Ostatní finanční výnosy 

o. Ostatní finanční naldady 923 830 

XII. Převod finančních výnosů 

P. Pi'evod flnančnfch nákladů 

. Flnaněnl výsledek hospoda lenl - ~151 

Q. Daň z pfljmů za běfnou činnost 13 a 
a. 1. -splatné 21!t 

2. -odložená 53 -220 .. Výsledek hospodafení za běžnou činnost m ... 
XIII. Mimořádné výnosy 

R. Mimořádné náklady 

s. Daň z pfijmů z mfmofádné t:lnnceU 

s. 1. -splatná 

2. -odložená 

. Mlmofádný výsledek ho&podafenl 

T. Pi'evod podflu na výsledku hospodarení společníkům (+/-) ... Výsledek hospodafenl za úěetn I obdob! (+/-) ~ 111 
,., ... Výsledek hospodafenl pfed zdaninlm (+/-) • 1M 

Sestaveno dne: Podpisový zál.nam statutárn(ho orgánu účetnl jednotky nebo 

31.3.2015 
podp;..,y.-m~~/ 

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání Pozn.: 

spoleěnost s ruěením omezeným slol by 


