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Archeologická 225611

155 00 Praha - Stodůlky

označení

a

TEXT

b

Císlo
řádku

c

Skutečnost v účetním období

minulém
2

t. Tžby z prodeje n/robků a sluŽeb 01

lt. -fžby za prodej zboŽí 02

A. Výkonová spotřeba 03 232 517

1 Náklady vynaloŽené na prodané zboŽí 04

2. Spotřeba materiálu a energie 05

e SluŽby 06 232 517

B. změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07

c. Aktivace (-) 08

D. osobní náklady 09

1 MzdoVé náklady 10

2 Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatnÍ náklady 11

2.1 Náklady na soc|ální zabezpeóení a zdravotnÍ pojištění 12

2.2 ostatní náklady 't3

E. Úpravy hodnot v přovozní oblasti 14

I Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 15

1.1 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvalé 16

1.2 Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku _ dočasn 17

2. Úpravy hodnot zásob 18

3. Úpravy hodnot pohledávek í9

ilt ostatní provozní výnosy 20

1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku 21

2 TrŽby z prodeje materiálu 22

3. ostatnÍ provozní Výnosy 23

F ostatní přovozní náklady 24 I 10

,|
Zůstatková cena prodaného d|ouhodobého majeiku 25

2. Prodaný materiál 26

3. Daně a poplatky 27 ,| 10

4- Rezervy v provoznÍ oblasti a komplexnÍ náklady příštÍch obdobÍ 28

5. ostatní provozní náklady 29

Provozní výsledek hospodaření 30 233 527

PREM|ER system (c) í 995 - 2019



označení

a

TEXT

b

Císlo
řádku

c

Skutečnost v účetním období

běŽném
1

minulém
2

IV Výnosy z dlouhodobého finaněního majetku . podíly 3'1

I Výnosy z podÍlů - ovládaná nebo ovládající osoba 32

2. ostatní v,ýnosy z podílů 33

(t Náklady Vynaložené na prodané podíly 34

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 35

I Výnosy z ostatnÍho dlouhodobého Íinančnlho majetku _ ovládaná nebo ovládajÍcí osoba 36

2 ostatní uýnosy z ostatního dlouhodobého Íinančního maietku 37

H Náklady související s ostatnÍm dlouhodobým finančním majetkem 38

vt. Výnosové úroky a podobné výnosy 39 4 578

1 Výnosové úroky a podobné uýnosy - ovládaná nebo ovládající osoba 40 4 552

2. ostatní výnosové úroky a podobné Vlýnosy 41 26

t. Úpravy hodnot a rezervy ve Íinanění ob|asti 42

J. Nákladové úroky a podobné náklady 43 38 28

1 Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládajÍcí osoba 44

2. ostatnÍ nákladové úroky a podobné náklady 45 38 28

vil ostatní Íinanění výnosy 46 427

K. ostatní Íinanční náklady 47 3 019

FinančnÍ v,ýsledek hospodaření (+É) 48 't 948 -28

Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) 49 1 715 555

L. Daň z příJmú za běŽnou činnost 50 233

1 Daň z přÍjmů splatná 51 23s

2. Daň z příjmů odloŽená (+/-) 52

Výsledek hospodaření po zdanění (+/.) 53 1 482 - 555

M Převod podílu na v'ýsledku hospodaření spoleěníkům (+/-) 54

Výsledek hospodařenÍ za účetní obdobÍ (+/-) 55 I 482 - 555

Čistý obratza účetní období = l. + ll. + lll. + lV. + V. + Vl. + Vll. 56 5 005

Pozn.:

okamŽik sestavení

22.04.2020

Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavenÍ
úěetní závěrky

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

Radek Menšik

PREMIER system (c) 1 995 - 2019


