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Rok Měsíc IČ
1 x

Družstevní 570
Ždírec nad Doubravou
582 63

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni 31.12.2014

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu

příslušnému finančnímu
úřadu

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší-li se od bydliště

Bytové družstvo ve Ždírci n.D.

Účetní jednotka doručí
účetní závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
 členění podle Přílohy č. 2
 vyhlášky č. 500/2002 Sb.

2a
minulém

1c

číslo
řádku

běžném
TEXT

b

Označení
Skutečnost v účetním období

Tržby za prodej zboží 1I.

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 2

Obchodní marže I. - A. 3+

17Výkony 15Součet II.1. až II.3. 4II.

17Tržby za prodej výrobků a služebII. 151. 5

Změna stavu zásob vlastní výroby2. 6

Aktivace3. 7

B. 49Výkonová spotřeba 27Součet B.1. až B.2. 8

B. 1Spotřeba materiálu a energie1. 9

48Služby 272. 10

-32Přidaná hodnota -12I. - A. + II. - B. 11+

C. 31Osobní náklady 12Součet C.1. až C.4. 12

C. 31Mzdové náklady 121. 13

Odměny členům orgánů obchodní korporace2. 14

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění3. 15

Sociální náklady4. 16

D. Daně a poplatky 117

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Součet III.1. až III.2. 19III.

Tržby z prodeje dlouhodobého majetkuIII. 1. 20

Tržby z prodeje materiálu2. 21

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a
materiálu

Součet F.1. až F.2. 22

F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku1. 23

Prodaný materiál2. 24

G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní
oblasti a komplexních nákladů příštích období

25

Ostatní provozní výnosy 26IV.

H. Ostatní provozní náklady 27

Převod provozních výnosů 28V.

Převod provozních nákladů 29I.

-63Provozní výsledek hospodaření -25rozdíl výnosů a nákladů
římská I. až písmeno I.

30*



2a
minulém

1c

číslo
řádku

běžném
TEXT

b

Označení
Skutečnost v účetním období

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 31VI.

J. Prodané cenné papíry a podíly 32

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Součet VII.1. až VII.3. 33VII.

Výnosy z podílů v ovládaných osobách a
v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

VII.1. 34

Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů a podílů2. 35

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku3. 36

Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37VIII.

K. Náklady z finančního majetku 38

Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů 39IX.

L. Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů 40

M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti 41

Výnosové úroky 142X.

N. Nákladové úroky 43

Ostatní finanční výnosy 44XI.

O. 3Ostatní finanční náklady 345

Převod finančních výnosů 46XII.

P. Převod finančních nákladů 47

-3Finanční výsledek hospodaření -2Rozdíl výnosů a nákladů
římská VI. až písmeno P.

48*

Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Součet Q.1. až Q.2. 49

Q. -splatná1. 50

-odložená2. 51

-66Výsledek hospodaření za běžnou činnost -2752**

Mimořádné výnosy 53XIII.

R. Mimořádné náklady 54

S. Daň z příjmů z mimořádné činnosti Součet S.1. až S.2. 55

S. -splatná1. 56

-odložená2. 57

Mimořádný výsledek hospodaření XIII. - R. - S. 58*

T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 59

-66Výsledek hospodaření
za účetní období (+/-)

-27výsledek hospodaření za běžnou činnost +
mimořádný výsledek hospodaření - T.

60***

-66Výsledek hospodaření před zdaněním -27provozní výsl. hosp. +
finanční výsl. hosp. + XIII. - R.

61****

Sestaveno dne:

Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
nebo podpisový vzor fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Pozn.:

13.03.2015


