
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY, druhové len ní
ve zjednodušeném rozsahu 
ke dni 

I

Skute nost v ú etním obdobíOzna ení

a

TEXT 

b

íslo 
ádku

c
b žném 

1
minulém 

2

I. Tržby za prodej zboží 01

A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02

+ Obchodní marže                                                                                (I. - A.) 03

II. Výkony 04

B. Výkonová spot eba 05

+ P idaná hodnota                                                                   (I. - A. + II.-B.) 06

C. Osobní náklady 07

D. Dan  a poplatky 08

E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 09

III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiál 10

F. Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 11

G.
Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní 
oblasti

12

IV. Ostatní provozní výnosy 13

H. Ostatní provozní náklady 14

V. P evod provozních výnos 15

I. P evod provozních náklad 16

* Provozní výsledek hospoda ení                  (zohledn ní položek (+). až V.) 17

Název a sídlo ú etní jednotky

31.12.2011

(v celych tisících Kc)´ ˇ
PALESTRA s.r.o.

Boubska 7´
Vimperk
385012 6 0 3 4 0 2 6

18

12

6

2 349

1 686

669

414

16

5

101

143

42

26

16

3 203

2 459

760

570

14

148

30

294
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Skute nost v ú etním obdobíOzna ení

a

TEXT 

b

íslo 
ádku

c
b žném 

1
minulém 

2

VI. Tržby z prodeje cenných papír  a podíl 18

J. Prodané cenné papíry a podíly 19

VII. Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku          (sou et VII.1. až VII.3.) 20

VIII. Výnosy z krátkodobého finan ního majetku 21

K. Náklady z finan ního majetku 22

IX. Výnosy z p ecen ní cenných papír  a derivát 23

L. Náklady z p ecen ní cenných papír  a derivát 24

M. Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti 25

X. Výnosové úroky 26

N. Nákladové úroky 27

XI. Ostatní finan ní výnosy 28

O. Ostatní finan ní náklady 29

XII. P evod finan ních výnos 30

P. P evod finan ních náklad 31

* Finan ní výsledek hospoda ení                  (zohledn ní položek VI. až P.) 32

Q. Da  z p íjm  za b žnou innost 33

** Výsledek hospoda ení za b žnou innost
(provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení - Q.) 34

XIII. Mimo ádné výnosy 35

R. Mimo ádné náklady 36

S. Da  z p íjm  z mimo ádné innosti 37

* Mimo ádný výsledek hospoda ení                                        (XIII. - R. - S.) 38

T. P evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-) 39

*** Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) 
(výsledek hospoda ení za b žnou innost + mimo ádný výsledek hospoda ení - T) 40

**** Výsledek hospoda ení p ed zdan ním
(provozní výsledek hospoda ení + finan ní výsledek hospoda ení + mimo ádné výnosy - R.) 41

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

26034026IC:ˇ
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-79

-79
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