
Minimálni závazný výcet informací
podle vyhlášky C.500/2002 Sb

Úcetní jednotka dorucí

úcetní záverku soucasne
s dorucením danového priznání
za dan z prijmu

lx príslušnému financnímu
úradu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2021

Obchodní firma nebo jiný název úcetní jednotky

Vožická majetková s.r.o.

Sídlo nebo bydlište úcetní jednotky
a místo podnikání lišl-li se od bydlište

Žižkovo nám. 80

( v celých tisících KC)

Rok Mesíc (C

2021 12 28142721

391 43Mladá Vožice

Oznacení TEXT Císlo Skutecnost v úcetním období
rádku

bežném minulém

a b C 1 2

l. Tržby za prodej zboží 01

\. Náklady vynaložené na prodané zboží 02

" Obchodní marže (r. 01-02) 03

Il. výkony 04 6434

b. výkonová spotreba 05 4556

+ Pridaná hodnota (r. 03"04-05) 06 1878

C. Osobní náklady 07 1506

D. Dane a poplatky 08 40

E. Odpisy dbuhodobého nehmotnéno a hmotného majetku 09

Ill. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 10

F. Zustatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11

G. Zmena stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti 12
a komplexních nákladu príštích období

IV. Ostatní provozní výnosy 13 1

H. Ostatní provozní náklady 14

V. Prevod provozních výnosu 15

I. Prevod provozních nákladu 16

. Provozní výsledek hospodareni 17 333
(r. 06-07-08-09+10-11-12+13-14"(-15)-(-16))



Oznacení TEXT Císlo Skutecnost v úcetním období
rádku

bežném minulém

a b C 1 2

VI. Tržby z prodeje cenných papíru a podílu 18

j. Prodané cenné papíry a podíly 19

VII. Výnosy z dlouhodobého financního majetku 20

VIII. Výnosy z krátkodobého nnancního majetku 21

K, Náklady z nnancního majetku 22

lX. Výnosy z preceneni cenných papíru a derivátu 23

L. Náklady z precenení cenných papíru a derivátu 24

M. Zmena stavu rezerv a opravných položek ve financní oblasti 25

x. výnosové úroky 26

N. Nákladové úroky 27

XI. Ostatní financní výnosy 28

O. Ostatní financní náklady 29 24

XII. Prevod financních výnosu 30

P. Prevod financních nákladu 31

* Financní výsledek hospodarení 32 -24
(r. 18-19+20+21-22+23-24-25+26-27+28-29"(-30)-(31))

Q Dan z príjmu za bežnou cinnost 33

** Výsledek hospodareni za bežnou cinnost (r. 17+32-33) 34 310

XIII, Mimorádné výnosy 35

R. Mimorádné náklady 36

S. Dan z príjmu z mimorádné cinnosti 37

* Mimorádný výsledek hospodareni (r. 35-36-37) 38

T. Prevod podílu na výsledku hospodareni spolecníkum ("l-) 39

*** Výsledek hospodarení za úcetní období ("l-) (r. 34+38-39) 40 310

··"· výsledek hospodarení pred zdanením ("l-) 41 310
(r.40+33+37+39)

Sestaveno dne cas podpisový záznam statutárního orgánu úcetní jednotky

06.03.2022 22:16 nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je úcetní jednotkou , ·.
.===Z--" =, _:ZŽ"

Pravni forma úcetn' jednotky

s.r.o.
Osoba odpovedná za úcetní záverku

Predmet podnikáni L.Blahožová

Provozováni vodovodu a kanalizace tel.776682266

Zpracováno úcetním a evidencním systémem EKONOM - www.ekonom-system.cz
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