
výxnz zsru n zrRÁrv, druhové členění ., p1ném rozsahu
kedn: 31'12'2o13 (v ce1ých tiŠíČích Kč)
lč 49'79a927
Ná2eV á sídlÓ účétnijedn01ky
EKODEPON s. r. o.
tažany 36

349 s8

PráÝrí íoma úóetni jednotky

spoLečnost s řučením omezeným

Přednět podn kini účetnijednotky

nakLádání s odpady

sesláýenodne: 31-3 -2o]4

0.

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! č1enům orqá.ú obchodní k.ryolace
Náklady na so.iá1ní zabezFečení a zdíaw.ťní lojištění

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
z'jstatková cena p'Ódánéno dronhodobého naje.j.u a materiá1u lF'1' i F'2'
zůstatkowá .ena ploda.éno .iLolhÓdobého ma-etiu

zněra st. Ieze prov ob1' a kcnFlex nák1. příšťícn obd.
ostaL.: prowÓzn: výnosy
09tarní prÓwozní nák1ad].
p]owozli výs1édék i1oslodařeri lzohlednění položeL +' až v.)

cstatní Éinanční nák1ady
Flianční ýýs1edek hogpodaŤení (zoh1ednění po1ože. vI. až P']
D-' oř:'' 'é o:ž|o' '.' o - Q

výg1edek hospÓdaření za běžnou činnosr lP!r']!FvH Q)
výg1edek hoŠpÓdařéní za úč€t.í období (l/ ) (vH + !W T)
v}'Š1eděL hosFodaření Fřed 2daněníň lFvH + FW + !W R)

ing stiankmiilleí
Jt0iiAl



RoZVAHA v p1ném rozsahu
kedni: 31.12'2013 (v celých Lisících (č)
lÓo:4979a92'1
NázeÝ a sidlo Účelnijednolky

EKODEION 6. r. o.
LaŽany 36

čexnošín
349 58

Právnl íoÍma Účetní iédnotky

spo]ečnosL s ručením omezenim

Předmél podn ká.i účetni j€dnolky

nak]ádání s odpady

sestavénÓdné 31.3 ' 2014

(a. rB. +c. +D. rl
D1ÓuhÓd.bý najeLek 1B.I. rB ' r1':! ' l1I]
!1ouhodobý lennolný maj. (součét !'I'1' až E'I'3')

;' Ii .1ouhodobý nmo.lý majetek 1součeL B.II'1 až B.II'9)

].sanÓsťaLné nowlté vě.i a soubory mÓvi.ý.h wě.í
?.Nedokorčený d1ouhodobý nmotnÝ majeLe).
9 'o.enovacÍ íozdí1 k.abyténu majelku

B.Ill' D1ouhodobý iin' ňaj. (souč !'III'1' až B.III'?')
_ ow1ádaná oŠoba

c' oběžná aiLi'a (c i'+..IL+.'IIT'{c.IV']
zás.by (součer c i 1' áž c'L€')

c'1I1. (]áckodobé pÓ!1edáwky (součeL c.I1I.1 až c'IiI'9'l
c'II]. l.Fo]rredávky z obchodní.]1 w2lahů

6'stát dářové poh1edáwky
Foeky..!!é zá1Óny

9.;iné p.h1edáwir}'
Iv' axátko.iÓbý:inanční na]' lsoučei c.Iv'1' až c'Iv.4)

2 'Účty w ban].ách
r čas.wé rozt]šéíi 1D'1'r' + ]'Lr]
i 1'Nák1adY přištlch Óbdobí

3 'Piíimy piíšLich .bdÓbi

1a. +B. +c. r.I
kapirál 1A'I'+Á'II'+A.III +Á' ]v.lA'v' l

A' r' základrl kap:tál (A 1 1+A'I'2.+A i.r.]
A. j' r'zák1adri kapi!á1

iond, nedě1lte1íý E.nd a o€td!!í fondy ze ziskJ 1A I 1 I ' r ' +A ' I I I ' 2 . ]
A' IIl '1'zákonný 'ezermí iond/NEdě1lte1ný fond
A'Iv' Íý91edek h.spÓdaře.í niru1ých 1e. (A'Iv'1 až A.Iv'r']
A'Iv 1'NeI.zdě1ený zlsk ninu1ých 1e:
Á v. Výs1edek nosFodařer: běžného úaetríno období /r /
B cizí zdloje (B.I.rts'II'+B.IÍI l!'Iv.]

1sÓučer B'I'1' až B.I.4.)
p.d1ě zw1áĚtní.h pIáwrí.n předpisů

B lI' Dl.u]rodobé záwazky (souče. B'II 1 až B'11'10')
2'závazky ovLádaná nebo ov1ádají.í osoba
5'D1otrhodobé přj jaté zá1ony
9 'Jiné záwazky

B.IIl' Krátkodobé závazky (s.uě. B'1II'1 až E.ITi.11 )

B 'ÍÍÍ 'I 'záýazi:| z .bchod.í.h wzlahů
5 'záwaz:y k zaněst.a.]cům

s.cíá1ního zabezpeč.rí a zdťawÓúíno !c]iště.'
? s:á; dan.wé závazky a d.tace

10.DÓnadné úč.Y Fa.ivn!
7'- J]ré zá.Íazky

úwěry a ýipÓnÓ.i (součet E Iv'1 aŽ
úvě L} dLoU:]odooÉ

s.!.c.


