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Tžby za prodej zboži

Tžby za prodej vlasbrích Wrobků a služeb

stavu vnitropodnikovýó zásob vlastní uýroby

členům orgánů spoleěnosti a družstva

z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu

Tržby z prodeje dlouhodobého majetku

Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku
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Vl. ížby za prodej cenných papíŇ a vkladů 31 0 0
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r'ýnosy z podílů v ovládaných osobách a v ÚJ pod podstatným vlivem 34 0 0
y'ýnosy z ostatních dlouhodobých cenných papíru a podílů 35 0 0

Výnosy z ostatního dlouhodobého finaněního majetku 36 0 0

Vlll. Výnosy z krátkodobého finančního majetku 37 0 0

38 ; : :,! :.,,l ;'1,,!_ _;ii-]|r+]l ].:6:_-,-i -,* -::,:í."i: ".§|i,; v!
4:.!:a I iík :ř!í}Wiakli*a|j.:...:r

lx. r'ýnosy z přecenění majetkouých cenných papíru 39 0 0

|y !' Y ! :],:| lr,= 1,ť-El!; .4lť,@t ]iJ!&ad! i@i,:.4:]] : :::::] ] ] :;^] :ir 1: :i]]aj:]]: a ::]]]]]]:r:]]: iťs :ďi ]!l! :"B;É {{@-1, i, -

\r- 41
i:?i1lig!:iě§|lr:áE!š]ťiti@ái:!9a,É11*]::]]]:i:i +iilia ]!u1l!]::.\wal-:,.: :,.!.,.. 

^',Ě;i. r,']i"t"#,#Ř}' l :: : l, .ll

X. /ýnoBóvé úroky 42 2256 1717
,#^#*:]jI:'^:...i:]ii.::]{]ji:l]i:i.:|::]3:.9;:effi

\ii!íl$ě,"ý-é_ýri"kY;á*.fi,:ťdáHffiil*Á;:,n1l,g6;6;6P7**"?,+.1:'iP;,. 
'','

43

xl. )statní finanění výnosy 44 0 0
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Mimořádný rnýsledek hospodaření (ř. 53 - 54 - 55 58
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r'ýsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 30 +48 + 53 - 54 61
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ty zemam statutámiho orgánu Účetni jednotky nepo
fyzické osoby, která je účení je1nor*o", a) 
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Miroslav Wrana, lng. l
Právní forma jednotky:

akciová společnost

Předmět podnikání:

zemědělská prvovýroba
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