
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
v plném rozsahu (v celých tisících Kč)

ke dni 31.12.2020

IČ: 29270391

Název a sídlo účetní jednotky

Technické služby Morkovice-Slížany s.r.o.

Uhřická 396

768 33  Morkovice-Slížany

Označení Text
Skutečnost v účetním období

běžném minulém

1 2

Číslo

řádku

a b c

19901Tržby z prodeje výrobků a služebI.                  

02Tržby za prodej zbožíII.                 

17 13503Výkonová spotřebaA.                  

04Náklady vynaložené na prodané zbožíA.1.                

9705Spotřeba materiálu a energieA.2.                

17 3806SlužbyA.3.                

07Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)B.                  

08AktivaceC.                  

20 1409Osobní nákladyD.                  

20 1410Mzdové nákladyD.1.                

11Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a ostatní nákladyD.2.                

12Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištěníD.2.1.              

13Ostatní nákladyD.2.2.              

14Úpravy hodnot v provozní oblastiE.                  

15Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetkuE.1.                

16Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - trvaléE.1.1.              

17Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - dočasnéE.1.2.              

18Úpravy hodnot zásobE.2.                

19Úpravy hodnot pohledávekE.3.                

66120Ostatní provozní výnosyIII.                

66121Tržby z prodaného dlouhodobého majetkuIII.1.              

22Tržby z prodaného materiáluIII.2.              

23Jiné provozní výnosyIII.3.              

3424Ostatní provozní nákladyF.                  

25Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetkuF.1.                

26Zůstatková cena prodaného materiáluF.2.                

527Daně a poplatkyF.3.                

28Rezervy v provozní oblasti a komplexní náklady příštích obdobíF.4.                

2929Jiné provozní nákladyF.5.                

-37 67730Provozní výsledek hospodaření (+/-)*                   



Označení Text
Skutečnost v účetním období

běžném minulém

1 2

Číslo

řádku

a b c

31Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podílyIV.                 

32Výnosy z podílů - ovládaná nebo ovládající osobaIV.1.               

33Ostatní výnosy z podílůIV.2.               

34Náklady vynaložené na prodané podílyG.                  

35Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetkuV.                  

36
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku - ovládaná nebo
ovládající osoba

V.1.                

37Ostatní výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetkuV.2.                

38Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkemH.                  

39Výnosové úroky a podobné výnosyVI.                 

40Výnosové úroky a podobné výnosy - ovládaná nebo ovládající osobaVI.1.               

41Ostatní výnosové úroky a podobné výnosyVI.2.               

42Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblastiI.                  

43Nákladové úroky a podobné nákladyJ.                  

44Nákladové úroky a podobné náklady - ovládaná nebo ovládající osobaJ.1.                

45Ostatní nákladové úroky a podobné nákladyJ.2.                

46Ostatní finanční výnosyVII.                

47Ostatní finanční nákladyK.                  

48Finanční výsledek hospodaření (+/-)*                   

-37 67749Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)**                  

10150Daň z příjmůL.                  

10151Daň z příjmů splatnáL.1.                

52Daň z příjmů odloženáL.2.                

-37 57653Výsledek hospodaření po zdanění (+/-)**                  

54Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)M.                  

-37 57655Výsledek hospodaření za účetní období (+/-)***                 

86056Čistý obrat za účetní období*                   

-74 5 45599Kontrolní číslo (součet řádků 01 až 56)

Právní forma účetní jednotky
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Sestaveno dne:

Poznámka:

Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový

záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Předmět podnikání
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společnost s ručením omezeným Poskytování technických služeb


