
Minimální závazný výčet informací
podle vyhlášky č. 500/2002
ve znění pozdějších předpisů 

VÝKAZ  ZISKU A ZTRÁTY Jméno a příjmení, obchodní firma nebo
jiný název účetní  jednotky

ve zkráceném rozsahu

Bytové družstvo Cafourkova

ke dni 31.12.2018
......................................................................................

(v celých tisících Kč)
Sídlo nebo bydliště účetní jednotky
a místo podnikání liší li se od bydliště

IČ
Cafourkova 523/7
......................................................................................

24727300
181 00, Praha 8 - Bohnice
......................................................................................

......................................................................................

Označení T E X T Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém
a b c 1 2

 I. 1 2.334 3.651Tržby z prodeje výrobků a služeb

 II. 2Tržby za prodej zboží

A 3 911 2.131Výkonová spotřeba

B. 4Změna stavu zásob vlastní činnosti (+/-)

C. 5Aktivace (-)

D. 6Osobní náklady

E. 7Úprava hodnot v provozní oblasti

III. 8 3.063 12.108Ostatní provozní výnosy

F. 9 3.146 12.199Ostatní provozní náklady

* 10 1.340 1.429Provozní výsledek hospodaření (+/-) (ř. 01+02-03+04-05-06-07+08-09)

IV. 11Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - podíly

G. 12Náklady vynaložené na prodané podíly



Označení T E X T Číslo 
řádku

Skutečnost v účetním období

sledovaném minulém
a b c 1 2

V. 13Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku

H. 14Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním majetkem

VI. 15 2 2Výnosové úroky a podobné výnosy

I. 16Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti

J. 17 1.239 1.346Nákladové úroky a podobné náklady

VII. 18Ostatní finanční výnosy

K. 19 16 17Ostatní finanční náklady

* 20 -1.253 -1.361Finanční výsledek hospodaření (+/-) (ř. 11-12+13-14+15+16-17+18-19)

** 21 87 68Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-) (ř. 10+20)

L. 22Daň z příjmů

** 23 87 68Výsledek hospodaření po zdanění (+/-) (ř. 21-22)

M. 24Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-)

*** 25 87 68Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) (ř. 23-24)

* 26 5.399 15.761Čistý obrat za účetní období = I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII.

15.03.2019Sestaveno dne: ......................................................................................

družstvoPrávní forma účetní jednotky: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

pronájem bytů a neb. prostor a poskytování zákl.služeb zajišť.správu spol.částíPředmět podnikání:
..........................................................................................................................................................................................................................................................

Podpisový záznam: Zdeněk Kovářík        - předseda představenstva
Pavlína Dvořáková  - člen představenstva


