výxnz zsru n zrRÁrv, druhové členění.,
kedn:

31'12'2o13 (v ce1ých tiŠíČích
Kč)

lč 49'79a927

p1ném rozsahu

sesláýenodne:

Ná2eV á sídlÓ účétnijedn01ky

31-3 -2o]4

EKODEPON s. r. o.

tažany 36
349 s8

PráÝrí íoma úóetni jednotky

spoLečnost s řučenímomezeným

Přednět podn kini účetnijednotky

nakLádání s odpady

Ť.žby za prodej zboží
Ná:<rady

ffnal.žené na prodané z1roží

obchÓdní nalže (L

A]

výkory 1lI'1' až Ii r')
ŤIžby 2a prodej w1ástnícr výIobků a služeb
výkonowá spotřeba 1!'1' + !'2 ' )
spotieba ma;e.á1n a énelgie

!řida!á !Ódnota lI' _ A + IL
B'
osobní nák1adY 1soušei c'r. až c 4

)

odměn! č1enůmorqá.ú obchodní k.ryolace

Náklady na so.iá1ní zabezFečenía zdíaw.ťnílojištění

odpisy dLoulodobéno nenno.néno a

hmotnéhÓ ňájétku
Tržby z prod€j€
d1ouhodobéno majer)iu a maté.iá1u 1III'1' + 1II'2
Tržby z plodeje d1ouhodobéno ňa'eLLu
TIžby 2 p/odejÉ mateIiá1u
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Foeky..!!é zá1Óny
9.;iné p.h1edáwir}'
Iv' axátko.iÓbý:inanční na]' lsoučei c.Iv'1' až c'Iv.4)
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