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PráVni forma účelnijednolky

spo1eěnost s ručenímofreŽenýi
Pledmě1 podnikáni účelriiednotky

nak]ádání s odpady, velkoobchod
výkonY 1II'1' až 1I.3 ' l
Tržtjy zá plodej vlasťníČiÚIobků a sružeb

Eěžné.bd. Minu1é obd.

změla stafJ zásob wlasťníčiín.sti

výkonowá spotřeba

lB'1'

+

i 2')

spÓtřeba maLeIáru a e.e.qie
s1užby

přldé.á hÓdnÓta (r' _ A + II
osobní.ák1adY 1Eouěe. c l. až c'1')
Mzd.vé ráklady
Nák1ady na sÓČiální zabezF€čerí á zdťavo:ní p.-ištěri
sociá1lí.ál{rady
TIžby 2 p!Ódeje
maje:ku a ňate'iá1u 1I.I'1' + IlI'2')
Tržny z plodeje dlouhÓdobénÓ majet].u
zůstatkowá cena prodanén. d1.xrodobélo naje.ku a nateriá1u (F.r. + F'2')

zůstatková cena pfodanéno dr.nhodobéno Ěajecku
2ně.á 9t. .eŽérv a opi' po1' w É'Iow' obl. a koňp1ex nák1. příštích obd'
ostaLní pťo'.zií dnosY

ostatní FIow.?.' náklady

o.

plowozní fýs1ede< nospodaření izonlednění po1ožek r. až v')
osLátni iinančni fýnosy
oEtátni :inančnínák1ady
Finančníýýsredek noslodaře.í lZÓiLedíěrí po1.žEk vI až P.]
Daň 2 přijma za běžnou činnogt (o.r. + 0'2')
splarná

výsLedek .Ós!.daření za běžnou éinlosr (!].lll+!V:l-o]

vÝsledek hospodaření za účeraíobdobí (./ ) l!,H + IM
T)
výgledek hÓspÓdáření před zdaněním 1P!'Ť{ + F\Id + m:
i]

4

ROZVAHA v plném rozsahu

kédni: ]1'12.2o13 (v
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PráVní forna účetni]édnotky

spoLeěnost s ťučenímomeŽeni]n
Předmět podn]káni Účetni iednotky

nak1ádání s odpady, veLkoobcbod

E'
B lL

1Á' +B ' +c.

rD.I)

lB'I +B'1I.+B'III)
Dl.uiodobý l'not.Ý majetek (součeL E'r1'1 až B'I1'9)
3'sanostatné mowité !ě.i a sounolY movi.ý.h Věcí
? 'NedokončénÝ d1ouhodobý nnotný naj€t€i
..
oběžnáa]..iva (c'I'+c.II.+c'Irl'+c.Iv']
.. I. záŠoby lsoučeE c'I'1' až c.I.6')
DrouhodÓbÝ

maj€te].

.'I.I'
Krátk.dJbé lon1edáwky (3oučer c 1I1 1až..III.9
)
c' liI '1'p.h1edávky z ob.rodnícn vz.ahl
6 'stát
daň.wé Fonledáv].y
9 'Jiné poh1edávky
c' Iv. KťáL].ÓdÓbý finančnínaj' (součet c'Iv.r. až c.Iv'4)
2.ÚčtY w barká.h

časowéIoz1iěenÍ (D.I.t'
D. l' r'Nák1ady p!íštÍchobdÓbí
3 'Příjm]' E'říš.ícn obd.bi

D. 1'

+ D

L])

14.+!.+c.r.)

kapi!á1 (A.I +Á' II ' +Á' IIL rA Tv' +A. V' )
kapiLál lA'1'11A.I 2 +A'I'r')
A' I' 1 zá].1adní tapitá1
4'III. -i.zelmí ford' reděliteLný
fondy ze zisku (A.iTl.1.rA'rŤI
A' IIL r. záiÓíný IezeIní fond/NeděliLelný fold
A.iv'
Výslédek hoEp.daření minurých 1et (A iv'r až.'IV'3')
A.Iv r.Ne]o2děIený získ n].u1ý.h 1et
A. v. výs1ede]. hÓspodaření běžnéi1oúóetnín. .bdobÍ /+ /
E
ci?Ízdr.je(B.i'+E'II'+B'IIT'+B.Iv')
E'III' (Ťélk.dobézáwazj.y 1so!č. B'II1't až B'IIL]1')
z obcnodn1ch vztanů
5 'závazky k zaměstla.cům
6 'zálazky ze soc'á1ního zabezpeče.1 a zdlavolního pojištěrí
7 s.á:
daňowé závazky a d.tace
10.Dohadné účtyFásiwní
11.Jlré závazky
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