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Označení TEXT číslo skutečnost v účetním období

a b c
běžném

1

minulém
2

Ižby z'prodeje výióbků a služeb 0,1 118016 1 1 5943
l. ržby za prodej zboží o2 0 0

\.

\. 1.

\, 2.

\, 3.

/ýkonová spotřeba (ř.04 + 05 + 06) 03 77513 86464
tláklady vynaložené na prodané zboži o4 0 0

Spotřeba materiálu a energie 05 54223 64041
Služby 06 23290 22423

]. změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-) 07 648 _4930

lktivace (-) 08 -2700 -3126

).

). 1.

).2.

).,2,1:

).2.2.

)sobní náklady (ř.10 + íí} 09 31250 29285
Vtzdové náklady 10 22864 21225
lláklady na sociální zabezpečení, zdravotní po,iištění a ostatní náklady (ř.12 + 13) 11 8386 8060

Ýáklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 12 7390 7048
)statní náklady í3 996 1012

1.

1,1.

1.2,

2.

2

Jpravy hodnot v provozní oblasti (ř,15 + íE + ,l9) 14 28638 28148
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majeiku 15 28638 28148
|'lnrarrv hnrlnnr rllnl rhnrlnhÁhn nahmntnÁhn a hmnlnÁhn ň^:lathl - +^l^16 16 28638 28148
Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného maietku - dočasné 17 0 0

Úpravy hodnot zásob ,t8 0 0

Úpravy hodnot pohledávek 19 0 0

ll.

ll. 1.

11.2.

lll. 3.

ostatní provozní výnasy {ř.21 + 22 +.23| 20 34128 31120
Tržby e prodaného dlouhodobého majetku 21 81 63 5623

Tžby z prodanéhó máteriálu 22 3444 3258

liné provózní výnosy 23 22521 22239

,t

2,

J.

4.

5.

)statní provozní náklady (ř.25 až29| 24 9086 8328
íústatkova cena prodrneho dlotJhodobeho ms,elkll 1 193 1170

aůstatková cena prodaného materiálu 26 3252 3í 89
Daně a poplatky v provozní oblasti 27 466 402
Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích období 28 0 0

Jiné provozní náklady 29 4175 3567

Prolozní výsledek hospodaření (+/-)',, (iOí +02d3-07-08.09-í4+20-24) 30 770s 2894



Označení TEXT číslo
řádku

skutečnost v úóetním obdobi

3 b
sleoovanem

1

mlnulem
)

lV.

|V. 1.

lv.2.

r'ýnosy z dlouhodobého finančního majetku - pódíly (ř.32 + 33) 31 0 0

r'ýnosy z podílů - ovládaná ňébo oMádající osoba 32 0 0

3statní v,ýnos} z podílŮ 0 0

9. Yáklady vynaložené na přodané podíly 34 0 0

|l,

,/.2.

r'ýnosy z ostatního dlouhodobého finančního maietku aE 0 0

,/ýnosy ž ostatního dlouhodobého fhančního majetku - ovládaná nebo ovládající
:soba

Jb 0 0

)statní výnosy z ostatního d|óuhodobého ftnančního majétku 37 0 0

t. táklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem 38 0 0

ll, /ýnosové úroky a podobné výnosy 39 1582 2398
,/l.,| /ýnosové úroky a podobné výnósy -,oÝládaná nebo ovládající osoba 4o 1582 2398

,l1.2, )statní v!ýnosové úroky a podobné vlinosy 41 0 0

ipravy hodnot a íezervy ve finanční oblasti 42 0 0

,.

l, 1.

].2.

Nákladové úroky a podobné náklady (ř,44 + 45) 43 732 834

Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 44 732 834

Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 45 0 0

lll. Ostatní finanční výnosy 46 0 0

(. Ostatní finanční náklady 47 246 216

Finanční výsledek hospodaření (ř.3í - 3,1+35+38 + 39-12.43+46-47) 48 604 13/.8

úýsledek hospodaření přéd zdaněním (+^) (ř. 30 +,l8) 49 831 3 4242

-, 1,

-.2.

)aň z příjmú (ř.5'l +52) 50 15119 7s;4

)aň z příjmů splatná 5í 493 1207

Daň z pří.imů odložená 52 1026 -413
ýýsledek hospodáření po idaněňí (+/-} (ř; 49 - 53) 53 6794 3448

l/|. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+l) 54 0 0

Výsledek hospodařeníza Účéaní období (+/' (řl53.54) 55 6794 3448
Čistý obrat za účetní období = l,+ll, +lll. +lV. +v. +V|. + V||. 56 153725 149460

sestavenó dne

8.února 2018

dpiso\^ý záznam statutámiho orgánu účetni Jednotby nebo podpisI

ické osoby, která je účetní 1ednotkou /'\ l
'' lil lrruno

Miroslav Wrana, lng.

)rávní forma jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání:

zemědělská prvovýroba
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