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Rok Měsíc IČ
1 x

Jiráskova 262
Lužec nad Vltavou
277 06

( v celých tisících Kč )

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

ke dni 31.12.2017

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

příslušnému finančnímu
úřadu

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

Bytové družstvo Jiráskova 261-263 družstvo

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.

Skutečnost v účetním obdobíOznačení

b

TEXT
běžném

číslo
řádku

c 1
minulém

a 2
816Tržby z prodeje výrobku a služeb 1I.

Tržby za prodej zboží 2II.

A. 255Výkonová spotoeba 3

B. Zmina stavu zásob vlastní einnosti (+/-) 4

C. Aktivace (-) 5

D. 120Osobní náklady 6

E. 153Úpravy hodnot v provozní oblasti 7

Ostatní provozní výnosy 8III.

F. 37Ostatní provozní náklady 9

251Provozní výsledek hospodaoení (+/-) I. + II. - A. - B. - C. - D. - E. + III. - F. 10*

Výnosy z dlouhodobého finaneního majetku - podíly 11IV.

G. Náklady vynaložené na prodané podíly 12

Výnosy z ostatního dlouhodobého finaneního majetku 13V.

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finanením majetkem 14

6Výnosové úroky a podobné výnosy 15VI.

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanení oblasti 16

J. Nákladové úroky a podobné náklady 17

Ostatní finanení výnosy 18VII.

K. 18Ostatní finanení náklady 19

-12Finanení výsledek hospodaoení (+/-) IV. - G. + V. - H. + VI. - I. - J. + VII. - K. 20*

239Výsledek hospodaoení poed zdaniním (+/-) * (o. 10) + * (o. 20) 21**

L. Dao z poíjmu 22

239Výsledek hospodaoení po zdaniní (+/-) ** (o. 21) - L. 23**

M. Poevod podílu na výsledku hospodaoení spoleeníkum (+/-) 24

239Výsledek hospodaoení
za úeetní období (+/-)

** (o. 23) - M. 25***

822Eistý obrat za úeetní období I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. 26*

23.03.2018

Pozn.:

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

Předmět podnikáníPrávní forma účetní jednotky

Sestaveno dne:


