
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozna�ení TEXT �íslo 
�ádku Skute�nost v ú�etním období 

a b c b�žném 
1 

minulém 
2

I. Tržby z prodeje výrobk�, zboží a služeb 01   

A. Náklady prodeje (v�etn� úprav hodnot) 02   

* Hrubý zisk nebo ztráta                                                                          (I. - A.) 03   

B. Odbytové náklady (v�etn� úprav hodnot) 04   

C. Správní náklady (v�etn� úprav hodnot) 05   

II. Ostatní provozní výnosy 06   

D. Ostatní provozní náklady 07   

* Provozní výsledek hospoda�ení                       (Zohledn�ní položek I. až D.) 08   

III. Výnosy z dlouhodobého finan�ního majetku - podíly 09   

     1. Výnosy z podíl� – ovládaná nebo ovládající osoba 10   

     2. Ostatní výnosy z podíl� 11   

E. Náklady vynaložené na prodané podíly 12   

IV. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku (sou�. IV.1. a IV.2.) 13   

    1. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku 
(ovládaná nebo ovládající osoba) 14   

    2. Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finan�ního majetku 15   

F. Náklady související s ostatním dlouhodobým finan�ním majetkem 16   

V. Výnosové úroky a podobné výnosy 17   

      1. Výnosové úroky a podobné výnosy – ovládaná nebo ovládající osoba 18   

      2. Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy 19   

G. Úpravy hodnot a rezervy ve finan�ní oblasti 20   

H. Nákladové úroky a podobné náklady 21   

    1. Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osoba 22   

    2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 23   

VI. Ostatní finan�ní výnosy 24   

I. Ostatní finan�ní náklady 25   

* Finan�ní výsledek hospoda�ení  (+/-)             (Zohledn�ní položek III. až K.) 26   

** Výsledek hospoda�ení p�ed zdan�ním (+/-) 27   

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, ú�elové �len�ní 
v plném rozsahu  
ke dni 

  

I� 

 

 
Sestaveno dne: 
Právní forma ú�etní jednotky: 
P�edm�t podnikání ú�etní jednotky: 

Název a �íslo ú�etní jednotky 



Ozna�ení TEXT �íslo 
�ádku Skute�nost v ú�etním období 

a b c b�žném minulém 

J. Da� z p�íjm� 28   

   1. Da� z p�íjm� splatná 29   

   2. Da� z p�íjm� odložená (+/-) 30   

** Výsledek hospoda�ení po zdan�ní (+/-) 31   

K. P�evod podílu na výsledku hospoda�ení spole�ník�m (+/-) 32   

*** Výsledek hospoda�ení za ú�etní období (+/-) 33   

 * �istý obrat za ú�etní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI.  34   

 
 
Podpisový záznam: 


