
      Výkaz zisku a ztráty - druhové členění
               v plném rozsahu
                                                     Název a sídlo úč. jednotky
              ke dni 31.12.2020                      Strážovská čerpací stanice s.r.o.
                    v tis.CZK

  Rok  Měsíc      IČO                Strážov 71
 2020    12   25243586                340 24 Strážov na Šumavě

  číslo     Skutečnost v účet.období
   Označení            T E X T   řádku

    Sledovaném       Minulém

 I.  Tržby z prodeje výrobků a služeb           63           51

 II.  Tržby za prodej zboží         8256         9375

 A.  Výkonová spotřeba         7890         8995
 A.1.         + Náklady vynaložené na prodané zboží         7752         8878
 A.2.  Spotřeba materiálu a energie           51           54
 A.3.  Služby           87           63

 B.  Změna stavu zásob vlastní činnosti (+-)

 C.  Aktivace (-)

 D.  Osobní náklady          397          353
 D.1.  Mzdové náklady          311          270
 D.2.  Náklady na sociální zabezpečení,           86           83

 zdravotní pojištění a ost. náklady
 D.2.1.  Náklady na sociální zabezpečení a           82           80

 zdravotní pojištění
 D.2.2.  Ostatní náklady            4            3

 E.  Úpravy hodnot v provozní oblasti          134          113
 E.1.  Úpravy hodnot dlouhodobého nehmotn.          134          113

 a hmotného majetku
 E.1.1.  Úpravy hodnot dlouh. nehmotného a hmot.          134          113

 majetku - trvalé
 E.1.2.  Úpravy hodnot dlouh. nedmotného a hmot.

 majetku - dočasné
 E.2.  Úpravy hodnot zásob
 E.3.  Úpravy hodnot pohledávek

 III.  Ostatní provozní výnosy           10            1
 III.1.  Tržby z prodaného dlouhodobého majetku            1
 III.2.  Tržby z prodaného materiálu
 III.3.  Jiné provozní výnosy           10

 F.  Ostatní provozní náklady           25           24
 F.1.  Zůstatková cena prodaného dlouh. majetku
 F.2.  Prodaný materiál
 F.3.  Daně a poplatky v provozní oblasti            4            4
 F.4.  Rezervy v provozní oblasti a komplexní

 náklady příštích období
 F.5.  Jiné provozní náklady           21           20

 *  Provozní výsledek hospodaření (+-)         -117          -58



  číslo     Skutečnost v účet.období
   Označení            T E X T   řádku

    Sledovaném       Minulém

 IV.  Výnosy z dlouhodobého finančního
 majetku - podíly

 IV.1.  Výnosy z podílů
 ovládaná nebo ovládající osoba

 IV.2.  Ostatní výnosy z podílů

 G.  Náklady vynaložené na prodané podíly

 V.  Výnosy z ostatního dlouhodobého
 finančního majetku

 V.1.  Výnosy z ostatního dlouh. fin. majetku
 ovládaná nebo ovládající osoba

 V.2.  Ostatní výnosy z ost. dlouhodobého
 finančního majetku

 H.  Náklady související s ostatním dlouhod.
 finančním majetkem

 VI.  Výnosové úroky a podobné výnosy
 VI.1.  Výnosové úroky a podobné výnosy

 ovládaná nebo ovládající osoba
 VI.2.  Ostatní výnosové úroky a podobné výnosy

 I.  Úpravy hodnot a rezervy ve fin. oblasti

 J.  Nákladové úroky a podobné náklady
 J.1.  Nákladové úroky a podobné náklady

 ovládaná nebo ovládající osoba
 J.2.  Ostatní nákladové úroky a podob. náklady

 VII.  Ostatní finanční výnosy

 K.  Ostatní finanční náklady           60           56

 *  Finanční výsledek hospodaření          -60          -56

 **  Výsledek hospodaření před zdaněním (+-)         -177         -114



  číslo     Skutečnost v účet.období
   Označení            T E X T   řádku

    Sledovaném       Minulém

 L.  Daň z příjmů

 L.1.  Daň z příjmu splatná

 L.2.  Daň z příjmů odložená

 **  Výsledek hospodaření po zdanění         -177         -114

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

 ***  Výsledek hospodaření za účetní         -177         -114
 období (+-)

 *  Čistý obrat za účetní období         8329         9427
 I.+II.+III.+IV.+V.+VI.+VII.

 Sestaveno dne:  Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky
 04.05.2021  nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou

Právní forma účetní jednotky  Předmět podnikání  Pozn.:
Společnost s ručením omezeným  Nákup a prodej zboží - PHL


