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Zpracováno v souladu s vyhláškou
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

za období

(v CZK)

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Sídlo, bydliště nebo místo podnikání účetní jednotky

TEXT

a b c 1 2

Označení Číslo
řádku

Skutečnost v účetním období

běžném minulém

Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 242 179,3301   I.

Tržby za prodej zboží 215 691,3002   II.

1 243 588,9303A. Výkonová spotřeba

Náklady vynaložené na prodané zboží 041.

Spotřeba materiálu a energie 753 208,35052.

Služby 490 380,58063.

Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) - 169 698,2607B.

Aktivace (-) 08C.

1 648 023,0009D. Osobní náklady

Mzdové náklady 1 256 447,00101.

Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní náklady 391 576,00112.

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 391 576,00122.1

Ostatní náklady 132.2

20 490,0014E. Úpravy hodnot v provozní oblasti

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 20 490,00151.

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 20 490,00161.1

Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasn 171.2

Úpravy hodnot zásob 182.

Úpravy hodnot pohledávek 193.

1 954 818,0420   III. Ostatní provozní výnosy

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 211.

Tržby z prodeje materiálu 222.

Ostatní provozní výnosy 1 954 818,04233.

49 717,3824F. Ostatní provozní náklady

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku 251.

Prodaný materiál 262.

Daně a poplatky 3 308,00273.

Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 284.

Ostatní provozní náklady 46 409,38295.

620 567,6230   * Provozní výsledek hospodaření
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31   IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osoba 321.

Ostatní výnosy z podílů 332.

Náklady vynaložené na prodané podíly 34G.

35   V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

36Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo ovládající osoba1.

Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 372.

Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38H.

39   VI. Výnosové úroky a podobné výnosy

Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 401.

Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 412.

Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 42I.

43J. Nákladové úroky a podobné náklady

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 441.

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 452.

Ostatní finanční výnosy 1,5646   VII.

Ostatní finanční náklady 2,3447K.

-0,7848   * Finanční výsledek hospodaření (+/-)

620 566,8449   ** Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

50L. Daň z příjmů za běžnou činnost

Daň z příjmů splatná 51  1.

Daň z příjmů odložená (+/-) 52  2.

620 566,8453   ** Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)

Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 54M.

620 566,8455   *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)

3 412 690,2356   * Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

22.03.2022

Pozn.:

Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické
osoby, která je účetní jednotkou

Okamžik sestavení

Renáta Jandová

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení
účetní závěrky

PREMIER system (c) 1995 - 2019


