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l,zíklMníúd,j.0én éítoyi

h,áví řád a p 6,1ý.]pB, pad. r@áa ry al ulalúu:
Ákióvá §pólďmý KNáí§ko byl! *ložlajldnorázovč Po7€mkoyýn lond€m ČsLé rcpub[r.7 Ý ddl.ú
v Prec,.Tč§oy l7,jakoj.ninrú z,riadatl@ ii ?ákladě 7atlad elslé lhliny ( obslrující rcáodnud
zíkkdítle w myslu Nbiókil §lž od".2.r l § l?r óds l zá*oB č,5l3?l99l sb,),w romě nolái§&élb

čďř fpubli].y

P íáWi pi€dpn: zikoD č, lM/ 1990 sb o *ciovJth spól.&ďtch

uz §5 sfuov pl€dnět podnikíni spolďtrNli u psmý v oR]

l z.něděbká pMvrfub!
. P8kyloÝáíl $lužb plo 4oěékíi - posHiálovi úpnv. renědělslÝ.h koúódi,l fuovozovlni eŤel.h sbnjc § pdiry ! nazÝ
. 9Peci.lůov,nýnaloobchod. Pmn4em a půřNánlvěci novitýcll

fujýiikqý saua opře|néný *yed í
ób.hóJ,ko |9jýřiiu: Knjs\r eud v Hnd.i (ldlóó

či:la poa kďrhje spotea"n -Fa,, oddjlB, v]ož*a 1046

Mkla, m kkýchjýú L nqh]éd,úi ý?!tgé dok|men ,
a ňdďid! aádeé v ýýnel zpl.t!ě ťntk

PrcsedirránoÝčP'lr.5434lláiov



2. údgj€ oáldrdllD krpiláj!

výše uesuéha záklddhkó ,aPiláh:

výše upsřI]o ,ltladniho kapi{álu .új 26 m6 300, !.| ajc Zc|a spleln, zHadni kapiLíl je rczlotí id
67 !ó7 kl 3tcil ó ] úňo ýiló hodnoé po 400,_ Kč vkcbny d{ció aén ú ňajilllq jŇu qdáDy v ztniho$né
podobě, ]ejich EgisMG byla zn !6a v rc* ,00l,

spohhos i.v}dala ádtré . é páplry. kdé óplalnuji k uplaběni piiv. m výmělu T jhé rlčabi.kó .oié
páplry nebo m pl.dn$hj úpn ji!ýcb účasln]ckých .óútrn plpilÍ,

Poel, idebí hoÓlfu a jhenayilá hadhfu rd!,ich účB|nickich .ern ch paplň, k!l! nabrl a dlri anilenl
rebo aóbl, m kldJ nó e ilal píh|i či kepílrný pDdn piasahljíci 5 a% ,áldcd,íh kap áh hebó hlašayacich
plál: (u dhhopkn 5% záklódniha kqnáh lana):

Jnenďi,á hodfua púó]úéha nlba paankéúha rr,še úrJallhlhó ínp áhl o připaa.d lhnh ua jeha
aišdí okruh 6ab s prau nayy|lla| mhrčh Papti, př€dnoý i lpiýýánl ak il a eadlhlh}ý o p6tup fti

Počel a hleli chtakeiýjLa akziL kl-é naaqddají padi] ,.1átlnllhk| l,pi|á]ú:

?Oí]hkk! lha|eni| zcHódcchh doklndk.h lló žléh, uiše zá]dad,iho kaptáh:

b) podminěně v souvislosti s vydlniň dunopisů

so Ť !popis ópdďl, kle,ýDldošla ý pnlběl,u piedchálej!.I.h lii hl kl zněnáD ýzáaadnín kapnáfu hebó
ý padu rebo anúu akd! da íJeúť}lL lóróžln:

Na Zld.dé Bre*li s]né brmDdy ?d Fk 20 l2 došlo k 30,10,20 ] ] k. síIžcdl zák]ldniho kpiblu z původi]
vý§c ó7 2ó7 o00,-Kě na novou },ýši 26 cOó 300._fu

^ab!, 
kaé drfu Nlrdaji neba b, jej .hl, oráíhl sůeasnfu padrtbmýl ó ýrši póllihl, kle4) noleňlř 1í hl$ďáhl |isót-li uifui dňf):

osob!sPdí| 5 %m hlasavt!.h páauh lnne,fu:

Uvádime oeby dle údajů zvrpirr r cDcP Vprr]b.hu Dku 2017, ktlé ná enitúl
Fod r,k€l ůjn!d [. n!



súd.gi.hospodáhkécrúc,ijevká á]cfr óbjcklů víařl}J

óchodir črí,N, i!*up, pfudq
pslájm renovilGll

ryNidlfhospod.led:

tJddie D lžbáth ., h"ód"i "t,ý,i"h ó,"bkii . l,bb

sallir,i|,|) rcn. r6h ý,lnýnq).ll,?olel nFli

údak a hl^hbh bldótith hwýiih s !ýihltol fuančnilh inyTlit

udaje o ?1!bkýl éh fu nc Pd k.h nsba lhenekh, pňrrsk|ých, óbthóllnlčh rebo frcné,ích sňlalvá.h
neba naýr,th ýýnobhích p.eledL hajlll zrfrdn! ýj?an plo padrikdekkú úndt

údcř a ýúl hh, |plávJch nóa phaačbh ií,dhh:
SoUdnIj §ř{hj nebo íozhodči řúení zanájaln bčb.m poslcdních dvou úaúicL obdobi mnájl vlzmíný Vl]v ú

úJq,, .-,^.n.h, pa,Jntlo Ne|"!rr,



l íďňae o pólliu a ýzkuN rebo ýrýaje ha!Ýh ytabŇ n.ba p6fupů za pdlel ň nbhi abdabi, řýlae

Ú,ldj e ó p-r h úhén pEfu nnshmcn s nzJadi,r padle jednólli|rth d&hů podnik khké čit,o! l ěh z o a
ahčh! Pčln za,r^lla"cn ý !íed.hl|}jiL.ich te.' ióel"i.} abdóblth:

poďnjól.MŇáDlipúczmšbrýÁl§.bngádnib §n]oDv3o

4, Úd,je o mrjltkn, áWŤích, fimn

účeú] áv&kÁ , rxhu rcnany e výk'ú zis*il a ztÁt zá poslcdni ň úč!bí obdobi vtebě pllloh j9 lven a

rníma.. 0 aeráhhé hospal]óřské arm hl lhlci ý ne,a]3

HosDodiishi výsl.dck (po ?daná )

l I"- a da.-,Lv. l ha", p' a, L.. ú l

bosoodářski vÝslcdťk Ds l !k.l

/ý!e d tderl, hl uklii n P6led"i ni tahriobdabi

údařókd,ll6obě,vk!ďé á únl!,l přinau nebo htpihno| úč61, i! čiri heJhéhě ] a% ýb§ iho tdp llu
eňňenld hebó 10% čiýého fuúlhD zilku neba aňl, ehilenlc. (Jsli eňreň salčált ta^aliaačniha ellq
bella",e údoje a kaldé aýbé fu Hei ná eň eht ?iinou nebo nepllrú nčdL kž či i rejrllhě 10%
la,,J], hnlsho -lo,rha I p.l-h 4

§ úd,jc o en(ý.h pspkdl
Dlh

mMjieló
aloihovaní

Pand la6n
Piipojqé kLpóň,

celkaý, abjeh enk. 2ó so6 3o0,_ Kč



zpňsob eřcýoílt .qód1 Pqíil:
.i na zák]adě piikia k ftgish.i

pi€rcdu (§ ]11 z č 59l/l992 sb,. o c.útsnD,pncch v plahé ztrětrn Plev

výios ž áridic j! ?d,ilwán Fdle ziklDi ČrrR ., $6ncc2 sb,, o dántb z Dríjmu re hěrn pozdějšI.b přcdp(i
Daň e qbirá slážk plivhlaédiÝidňdy

Náry vdejÚch thn na kl.Ťh blla ňbe čdhrxh pqpi|Ů Piijola t obehadaýánl:

bú]<ou i.bo jiiú k bmu opláviětrou osobu, jcjiJnž pDsliednicýln
mhdu májne6 akcii zdďni uplatňoul ýÁ ňájd}Ní pIáw aoFná 5 těnilo .mýni papíry (yýIlah

PopÉ pJ.áv |rplrúj|.l.h ,.k!tl:
a) 3}ciodr jc ópráEéo Úirshn * vr]né lŇDadn hlásýlt na !i, má píávo po&dovď a doíe ia ii

světleil áiežilcll ,ýkÁjlcfuh §o §pol!čnosii, jeli b}ové vy§&lcni poliebné ps posouhl
pl€dměb jednáJú válné iftnldy á upld!]owi úÝhy i plolinávúy, s kirdou allil o jmenovné
boóolě 400, Kč je spoj.i j.d.í blN. Dló darcv spoldmíi s ftjeN. hlasje o níýrhu

b) akcio!ái ná Fávo spóhčao$ (divideldD), kted varná hFmada podle
hospodá*kóho výledh schvá]il. k rczdělal]. ,lhto 

Fdi1 se určuje poněien ]frcnovitó hodnoiy
jelo ,n iI k ]núovilé hodDolě akcii všeh .LŤjoiářů.

c) akc,oníř ná púvo m podll il Likyidačnin zůsblk Likaidáčil zůíatk e děli nezi akcionlb v
ponéNjmú i§,ch hodml jeji.h lkcil.

d) divid.idljl sDlahá do lii c) ,něslcil ode dft, kdy Ýarná hromada prijala Nn*enl o ozddcni zisku,
DivideMy, j& rebylo norno v}])kln či dončn j.jilh rdBálovi, budou trlor.íy zýlášhi.l

púnálé osoby si j. po dóbu č§ř (4)
ii pd pl.dlo* písl šlýtl dokj rr fuávo na diýidendu v

pllpadč n.uphhění ak ó[iřd! pleclrízl i, Zánonného pnmiho iáshp
občrilřho,ÓbcboójhozákonikavpliptrdéprcÍlhnileuD1alňuleobi
ln,lb podle § ]9? ób.hodnibo zákonita

D,lši 8kcioDáÉká píáva vFlýa,jl z obchodniho zí}oniku a í.nov spoleíNli skúdio*i dllležilé pm
uplfuovlnl ak.iolářských piiv společioí dle s}ý.| sl,íóv uwieiňuie v celoýáúě distibuóvaión dlniku,

]ťúňae 0 p.l$t hú Přad,6hi ipis aa:ďallni.h abióháii q a oDqeri neba ýrloierl lahóló Páya

zrýšeil zákrMíIho kápnáh upúníD no!ých .kil je nohé.j.íl;! akcio!át
upsúý.h ,n.ii Tolo omezeDi nepta,l. pokud * 4yij § zákhdni kapn Upi$vlirí *.i1ajcjnh flnisni kas se
spÁcí Fue repeněžilini úlady (ddý ak.ionái má ďedmshí pláVo trF§í .r§. Dóvých i(!il spolelnoíi
upisóEiých ke rýšed ákladnn o kpi'álu v r?lahu jeho podllu m áklsdnrfr kpil.á]u §polečmíi,polad Ý
3l.ie Whujl pbťžiťýni vklady Na z!}ladě lózhodnu,i valné brDMy s,nohóU di.hni akcjoníři dotodnout

,,n Ljb,po,V.,,

Poěel akcií uíhér}th hgi Ýtzjrcýi s wedlníň áíJadh}ha fu|iláhl, tkrý rc ně píipadá:

Mezi vel.jió§d j! u]njsiěno 67 
'6? 

ks ík.ii, na ktrt připadá 2ó 906 300, Kč ,-r]dadn]ho kapitllu, tj loo% z
.elkového Zá}ládnjlro kap álu společnoíi,



|,siej á abídro ýM4i d].cii e ildla .kfuá lieliúi osabani a ýďejná ndbllkd Fď,eli c*cii jin cl
spal.áloýí .keá Mfoedcn ý běnéň nebo pl2llchl4jbín fue:

ó, úd9jcoíí í ct a dúďčfth orgáneh $olečnGti:

Jr/Di vilén riáftl! ó l 1967, a.íjec Jest.bi, v úbkh 99,
vŠ PrÁhjck! er< bBmo

Iig. lw' liolowk, 16. 

', ' 

96ó' Blsko, obfuk! ró,

vŠ hidč]lká n*haizrni PBna

Jií Milillášek, 24,l l 1951,F{jcíJcsřebi,Jukom 13

Ile Á]d sm* l],] t9ór. Blmb. Kún sktrl,
VŠ _ Vmuoo

Iig, Mi.hal Mišutr. 25,1 1 lcó7. Búo, Sabimv0 4,

vš Z!)ědě]sk{ t"h,úMmh , P.h



Pďd r.6hicb].h túnjó Pqnů ú fu, klqé jsau d|žen, čleh! ýdllúnkó ary.ht a čhry dan, člha

lr4rl lf,,kii

Člaům Di€ds6v ssa ai dozolči lldy nepolkyli! spolďno§ ádDé úvěry mbo pltjčl§?, deďďTb ádíé

údaj. o naž.6liusfum.n nč6kl y 
"l 

zfuarhh k P alqrifu:

obiré ndok o kndtríchýčirnaýi e ndla ad fuddhóiha a.e pasl.dniha ti.elriho ablóbl, zd kklé brla
nďejhhd nehi zá:ýá.k , a_inéna a hlaňký ak khh lúdťrcith ye Ýabě rebn sháách, pnfuji,
s aaaún hasla.lálýýí d óbjednávíhh a o k.de,chh pxledhlhó ýi,ón nák]adů, prcdejnich.en:

^bioú 
spoldnoí plo rck 2013 n@hdpokrádá úrné ,měnv v brauJ.h lddeíclch

E Víóbč ebo službác\prodeji,skrMovéú bospodr}sÝI d objldnávkácll
Neil pledpoklad fiTDé měny E yýrcji n.ld.di1 a prcd.inlch ..í

Úd,h a obcho,lnnhultrlidkách ?hle d helhéhě ló kq? bá,éha,ilúlha obdabl:

saw s.íl,ího hNpodářssl a hospódďsij ókolnich fren,

§, úen o obí.h odpNědnýh Z výloč,,l 4líyu a oYěř.ní ,ičelnl áv.rky

osoby odpovědnó a yýmčni zoiáw

Pú išuji, ž€,tdrjc uEd.bów ýýírd znríyř odpoYídajlskutč oíl ! á
by úohly ďlŇoil př.9ó l spríhé roioureíl €nilenh .enných prer[, icbyly vyn{hlnr

PlnhlpďbhúéldúálhlhdEqňDnebójljichč]qnnddcnnDdúlíicha\írnanibfu|ýlB Kč):

'ry, 
rwn Kolov*ký

Ňds.da ekdsbvoísfoa

náiec Jesť.bl.v úzkých 299 RbNko,obrllktr]6



ú. Úč.hí liýěíka k 31,]2.2017 ý plaéh ro§ahl

2, výloz zisla a zt!,y k rr l2,20l7
3 rlibM kúl6bi?ávěrce včebě výkúu c h Flow



Piiloha
k úéetni závércé Koválskó, a.s- Lánov

za účeíni obdóbí
od 1. 1.2017 dó 31.'l2.2017

sido]

.) Dafununjl\a i 1,1 1994
b) Píedná čiúNii I Z.účdtlskárrvovrroba

Upnu. 4fi .ovili,.mědělských pódúlrt

Sp.ťiJi4vaý Daloobchod

spÉva a údížba nenovnoíi
fmnájem . půřNínl lě.I nNnín

c) o§o6y podilelici e 20% a ce ia záIrádnln]úúl : . reryskrbji Ň
d) změny a dodatrf v obclbdirm tjsllku bčh.n rku 2017 : nevysb4ly s.
c) oBDrza.]n shukín podnjlnr a j.jl díy :

jedmsi,eůovéřreíI ?,mó$a(i
f) Jfréna a Dňjm€nj sbblún .hďcánj]

:i::í::):i:"
14 lvanKolovúki, 16. 12. 1966
IB Flaofiek cffi31 l3 2 19ó?
In! Micl[l Mnú, ,5, l l D67

s bj.klY]vnichžná úč.hí jedíoik8Yěďínež20% pod,lili€ji.h ákl.dnin jmřnl

Plhtn,ýDorerZitniJj.íblhonúřhmoobdobi

osobtrl trík]adv í y lj§ KJ) mlkan

loíalnlph,ě po.kybutÁčkiůmúlltárntl

Uóúová: vc výši ?50 000, Kč



3) Hfróhý a nchmofuý jnvstičir miólrk WsoieDÝ vl0sd óifrGd ]

4) cmé pepnr l úaj.*ové účasii
účeblj.dfulká vl6hila v úr€bin obóbl .mé r@i,r, a naje,}ové ú&íi o.óujc ř poiiawl

2) R.produkčtrl pořizvicí..ni:

3) Drúhy iíkl3dů ahŤnoÝrn chdO.én zÁ!ob;

o znóny způsob! e€ňďÁni a poý

5) zpilsob $mwd o@ných polořk
a) zL 2017řbylysbnoreny

6) zpisobs lvéilddPisoÝých plÁ př0 DHM

a) zákr&dni principy ,]..dho odpnového pláitr]
rcČDi Mzby rlČebjch ódpi§Ú jsou fuouy smo§6hě Dodle pl€dpoldádáné živoho!(i
Diedměfu rcčD] pbftnbl §ebou, účelDi odŤi$vlnl jl rcnom&né s Děslči]n zLldlóÝániň odpŇ od
nlisl€dujlcfl]o mel.. po ahreoi,

b) Použitý zpj]$b .vid.n.e drcb!élro dlouhodobého hnro.ného na].&n:
přlné zníUl] ó náklad[ s iáslednou opcmliwi evideD.I

7) zpŮsob Dřpočln údxjú v cizfth í!í,t.h nr I(č:
o trdodavalohkýchlaktr(Grubí) pl@očdEuamKódl.kúdČM.

Dop]nuji.i bJomei k rcnee a vrk n ziskir a 
"ťál 

:

D význlmné položky výk*tr, pod
a) Dom&ky dbé z prijmů a nilulá obdobi: _ nevFrr/lly se

b) Rozpis dblnódobýchb,linvr clr rl*ó : , Ňrysl:yily s

c) rrjjdé dobm na iíÝ6iič,i a pmrcai účely: . rewskyily *

d) o§ahi Ýýaáfué pololkJ ovllvňujici flmlni. ň,jed\.rcu a d[chodovou pozi.i podniku:



é) vý,ilmnéudálosljj i!í!lénqidlbm ú.dii áYěrky l dltem předánl výkun:

Dlonhodobý híoliý ! n.hnotný nájekk:

a) Ro@is bl.nlcl, skuDin noviléI,o DIIM í, iis Kě)

súo]q přfurerl ! zlibc]i (021]

b) Roái i.hmohéno dbuhodobého narelra (tis, Kč)

o D M oorihvúÝ rómóu filaeiho Drcniimu

d) TibN ĎiJns&a a úbY&q DM dll bla@ich lkunin

- z loho l*ní porcnlr

e) sdúhD!á ÝÝŠe maetra ruv.d.iÁ Ý rczvť. v Pc

9 Maie,.k zijbÝ z&bnlm DIárem

h) Maie&ové rlčali V tljmlra a zahranici (v Ko



a) DoDis nn&ziHidíjh. kaD á]uv

zbáb byla plevedeiá. V sotrládu s mzlodnulLn valné hrcmdy, m ,1čel rcu}]Mdtsh ztát minulý.h le,,

a pobr.dávky c€l*em
b. pobj.dávh/ do sp]abcli 76 360,00 l.č
c pobr.dávky po DŮě splabó$i: 460 49s,00 0
d pobl.dávkyk Fdnild[ € slapió
e pobl.dávkyk]népodleáíavilhoríáq: 0,00 I(.
r pobl.dávky reachymé v íae

a zíwb, dr{
b'ziwkrposelÍúNli
ó zívrzl§l l30 dlrr po hůlě @laboíi:
d, závrzlq do spbhdíi
. zívrz]qkpodnikln w skuoině
r zív,z]§/ krylé podle zásuniho prán .i jin,n anšiěné]
g,závŽzl.yrea.l'ytúévrczwe:

7) zákolbó l sb.il M.Ry| neby|yNořmY



3) výnosy z bčrné ěi,,noýi(Ýin,Kč):

9 cdb* Ýdaje yymlořné y ,tč€lním období M rlzknD r výÝoj;

l0) TnN,k o Unvřůú 9 Ťtí^ěnd Gobú.

lDc.lkDýíodněm úČlovair 2 iičúnlobdobízr poýlnný,MitroČiíúč€lníáyěrky:
od ftkl 201ó n.ná KováBL!, . s. povimý audit, pmlo odn.íá za Ďk 20 ]7 nebyla účlováu

PiEhkd o p.něžních toďch (c^sH riow)
Vksbi pi.h]d - liz piiloha

zpn.ov.]a: c.manová Dllm



!0i!.dá y n !!9íý éNLiút }apittl

e]Idi! výsl.i4 !ý,k!n a výmj.

ofilil i]uhodobý Nluúí! Él!t!k
P lthut'i žákhy m dLatoio!ý ftbelil
ejlbk l Ndokni!4 dr ilhft, n,

l,!do}úč.i, dldiod.!í mií. uj?hN

! II.1,2

B,IL5.1

N6tii fuitó tlci z jlji.h slb|ry
úeňOm.l b!al] l MbJtlu ndj.!k!
fubhi dldlbdo\t l,iohý ťij.iék
E*jt€rlké e]ty hts]ýNlr !Dmi[
&sp.lá n!Řh t jljjci sbpilr

PNlyt té ,áloh! N dloll,liobý )úúíi
Dj!&l ó mókon.oiý i].ijďlý í,

ícd.Io!čáý dl. ,odoiÝ júďit Mntek

fodl\ úládáiá m|ó Nuddlď moii

uál0j.ky a Úí.Iy - íód§hhý rrjr
coúl dLdl,.do!é eml !a!lŤ! i !.di]y

ojbbl dL i!do!í lii iii m].t€l
Jiiý dldhoddbý flMilíl úl!t.k



llLidá i sctii íiláb a i.ji.h §kqiiy

l]

fuhrdálly {lláeiá mb. ďríd,,td s

Pol,L álty Ládiiá mio ďlid{]ici G

$.illil áblzp.imi l ,dBí. lojiit.ii

P|dil, 0bdfu mbo ďlid.j Gobd
oshhl fitkodo\t ii0 i|i i;j€bk

hipLe i iáklád, ťl.il.i obdobl



9ii pieani.i .b.i, bl!.Ťi.l l1-j
Poldlly ž lidií !b.hod. k!}ú 1 t )

lFL.d,i l,.!pói.il !iNL!.)l !r! 1+_]

|e rúnii dláh liillýdl rét l l
iý v6l!d.r h..Ndřnl iii, Llt l}t

fuřeó ió úi.i,§!y i pd!l,r! žár ry

i.*ny !úL! el;.ttrt I pŤá ph{bnú



'fu 
k} a,l;d.íá i€e ďIádaj, o§j

,áí ty {ÝLádará rubo tádlj, 08.bl

*-,\



výNá, Ziltu a ,itlt} - d.ulb# ilaléli

lill ! lhjej. !i!o!ki a s]lž.b

iklady rlMLonii M !ŤOi;ié zloil

,ii@ íah,líi ishi ajm*i l}t

,d!.Whi NiLlllil . ďt, ú}lidv
íál]ady m $.jáLil Bblzeioú i-

ú!i ] b.diď l [ďuD1obb*r
ipaq iodi dlúhodobaio mbd",

0!R4 iodilt dkDr, fuhfuhlio a fut

Qbvy l,DdMi dloli, rudehólr. . imt.

llů, ] pld llro dldMdobélro ulďh

;l:Iii*il :i: i;*:::i: 1::l ,]j,-,,
eié a lolLártíi @rc ! oil}Ňi
i€} J Ý llďdii dllasi ó toň!}.ni

Pí.luí rr5lPid holiú m. l] )



Ýýmly l d.ldhd'l$io fiinřntlú

lúkl.d]qndoiliÉmp!'ópdlrÝ

{ýiml z Netnilro droĎ, 
'ii. 

i,jellu

m! il úiNy, ct, dLo],do}!bo

MlLidl 3Nl!.jtd l @htib dle\d,

ilbbl ,ýmsú úŤ!}y í pdobió úm!

i!a4 io!rct d re* ytín !b'jýL

MrLid ó úhly i pnoblé íáklády
MlLid é ím}], lliobii íáklddy

ostdij iá}l3dové iílly 3 @l.b iállidy

lýsld!} |0l!0dli$i llid,d iil0 lr.]



pi.lld pDdnu i. !],LPi]l fus!.dii€íi

Etidó 6.b!, k{i je úťlhl j!dm*
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1000 sLav peněžílch plošLiedkŮ
ekvivalentú na začátku úč

2000 Úěétní zisk nebó zlláta ž
činnosti před zdaněnin

í]p.avy o nepeněžn1 opérace
odpis 3L,áklrvi s výj, zůsť, ceny přod,
aktiv, odpú pohrsd.,
změná š!aýú oplamých póroŽé}

Náklády přrštích období
výdaje přlšťlch óbdobí
výnogy přlšLich obdobl
Filjny přlšllch obdóbi
lnéna stavD kurzovnlch lozdtlrl
znéna 9tavu dohadných porožék
zisk , prod, 9tálých aktiv
poiizovaci cená přódaných rinančnlch

l+/ \

l-)

invosť|c (úěťoÝáni 56r/06. )

kapt!áro!ých Llčagtt
31a0 výno§y 2 dlvrdénd a podlll: na žtsku 3

výj , invegtičnlch rondů
3t50 vyúčťované !átradové Úroky s výjiňkou

kápltal, ,lrokl, a lyrlČl, linosogé rlrotv
3160 op!ávy ó ostaťní .eponěžn! operace

()

3200 zněná poťřeby pracovnlho kapitáru
z p.ovozni óinn,

k.átkodobých zává?Lú

3230 zněná stavu zásob
3240 zněná stavu krátkódobého fin, najetku

1-)

]290 Či9!ý pénéžni toL : provozní óinnósti
před zdaněnín a ninořádnýni lo]ožkani

3300 výdaje 2 plaleb úrokŮ s výjinkou
kapitárizóváných úloků

3{00 Příjaté ú.o}y s uýjln]rou podnikr!
s invesťiéní ělnnosti

3500 u apracená dáň ž Fřijnu za bérnóu činnogt
žá ninulá období

3600 Přijny a Ýýd, spoi, s nin. účet. eříeadv
tvóřící nim, hós, ýýsredel

peněžni lok ž provozní činnogr!



r, ó, Np535 1s,0l,13 0B,34:5r

4100 Ýýdajé spojéné § pořrzénln sťálÝch aktiv l ) -319250.00B,2. 4200 Přijny z p.odeje stárý.h aktív 1+) 245000.00
{300 Ptljčky a.ívérv spřlzněnýn ógobán 1-) o,oo

a900 Čistý peněžn! Lo* ížtahujici se k
investičnl čidnósťi

5100 hěB stavu drouhodobýchi popi,
ktátkodobých závazkd

5200 fupady ?nén vra3hlhó jnění na
peněžní progtřédky |+/-1 0.00

,,^. t, 
'2r0 

7vv3"J ' o"n.
litulu zvýš€ni zákrádnthó jněn! 1+) 0,00íl0 vY!'ócení pod_ru na v'á3,í_n.nen-

1,) 0,oo
5230 Pen, dary a dotaco do vr, jměoí a darši

vltad\ Dlos.iPdL: spo,én lLl á éi._on, l
,/40 ohraoa z|-al} cpó Pú \J l l o,oo
5250 Přlné FrátbY Ďa Ýrub fóndů ( ) 0.0oc.2.6, podilv na zisku 9č€t!ě

9!ážkové daně z těchťo náíoků ( ) 0.0o
5300 Přljalé dlvidenťy a podrly 3,ýl,podnikú

s invésličbí člnnoslí (+) o.00

5s00 el9tý peněžní tok Vzťahljicí 3e k
finančnl ělnnosbí

6900 aisté zvýĚeni, re§p- 9iiženi pe.ěžních
p!o9tředků

]900 slaÝ FeněŽních plo6li6dkú a peněž.ich
é}.vivaléntt] na konci óbdobi- ?t z|,jóN 1310{!{.3?

R, 7910 stav peněžnloh proslředkú a poněžnlch
ekvivaleni,l na konci obdobi §(0l. slAV

3000 Roždír stavu pr ťtedků - skuť, kon.glaÝpočá!éónl sťav a měny (1/- )


