
Výkaz zisku a ztráty ve druhovém
členění podle Přílohy č. 2
vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Účetní jednotka doručí
účetnl závěrku současně
s doručením daňového přiznání
za daň z příjmů

1 x příslušnému finančnímu
úřadu

vÝl<lzzlsKu A ZTRÁTY
ve zkráceném rozsahu

ke dni 31.12.2020
(v celých tisících Kč)

Rok Měsíc lč

2020 48154962

Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

AgroTrade zemědělské a obchodní
družstvo staré Čívice

Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a misto podnikání, liší-li se od bydliště

Přeloučská 252
Pardubice 6
530 06

Označení

a

TEXT

b

1íslo skutečnost v účetním období

c
běžném

1

minulém
2

I Tržby z prodeje výrobků a služeb 1 23 050 19 846
ll. Tržby za prodej zboží 2

Výkonová spotřeba 3 15244 15 214
B. Změna stavu zásob Vlastní činnosti (+^) 4 1 251 -853

Aktivace (_) 5

D. Osobní náklady 6 7 937 8 555
E, Upravy hodnot v provozní oblasti 7 1 267 1 182

lll. Ostatní provozní \^/nosy 8 4 995 5 178
F. ostatní provozní náklady 9 846 841

Provozní výsledekhospodaření (+/-) l. + ll. -A. - B. -c. - D. - E. + ||l. - F. 10
1 500 85

lV. Výnosy z dlouhodobého Ťinančního majetku - podily ,l1

G. Náklady vyn€ložené na prodané podíly ,l2

Výnosy z ostatního dlouhodobého finančniho majetku 13

H. Náklady související s ostatnim dlouhodobým finančním majetkem 14

Vl. Výnosové úroky a podobné výnosy 15

Upravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti 16

J. Nákladové úroky a podobné náklady 17 256 2o7
Vll, Ostatní finanční uýnosy 18 33 21

K. Ostatni íinanční náklady 19 17 28
Finanční uisledekhospodaření (+/-) lV. -G. + V. _ H. +Vl. _ l. -J. +Vll. - K. 20 -240 -214
Výsledek hospodaření před zdaněním (+^) - (ř. 10) + " (ř,20) 21 1 260 -129

L, Daň z přijmů 22 262 2
Výsledek hospodaření po zdaněni (+/-) * (ř.21) - L. 23 998 -131

M. Převod podilu na uj,sledku hospodaření společníkům (+/-) 24

Výsledek hospodaření * (ř.23) - M.
za úřaínl 

^hd^hí 
/t/_\

25 998 -131
Cistý obrat za úč€itní obdobi l. + ll. + lll. + lV. + V. * Or. * *- 26 28 078 25 045

sestaveno dne:

16.03.2021

Podpisov.ý záznam statutárního orgánu účetni jednotky
nebo podpisový vzor ýzické osoby, která je účetní jednotkou:

Právní forma účetní jednotky:

družstvo staré Čívice

Předmět podnikání:
pěstovánl obilovin (kromě rýže), luštěnin a
olejnatých semen

Pozn.:


